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1. Inleiding

belang van de Utrechtse Heuvelrug als oude
vestigingslocatie aan.

1.1

Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug
speelt een belangrijke ontwikkeling op het
gebied van landgoederen en buitenplaatsen.
Er zijn diverse aanvragen voor het realiseren
van nieuwe landgoederen. Deze ontwikkeling
hangt voor een groot gedeelte samen met
het vrijkomen van agrarische bebouwing
wegens bedrijfsbeëindiging. Voor deze
vrijkomende gronden worden nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden gezocht.
Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan
de doelstellingen van het Reconstructieplan
Gelderse Vallei/Utrecht-Oost, waarin het
duurzaam maken en verder ontwikkelen
van functies als landbouw, recreatie, natuur,
water, wonen en werken in het gebied, zonder
met elkaar te conflicteren als belangrijk
uitgangspunt geldt.

Aanleiding

Sinds 1 januari 2006 zijn de vijf voormalige
gemeenten Amerongen, Doorn, DriebergenRijsenburg, Leersum en Maarn samengegaan
in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Deze gemeente beslaat met een oppervlakte
van ruim 13.400 ha, een groot gedeelte van
de gelijknamige stuwwal ten westen van de
Gelderse Vallei. Tevens beslaat het een groot
gedeelte van het overgangsgebied naar de
Rijn, genaamd de Langbroekerwetering en een
gedeelte van de Gelderse Vallei.
Het gebied heeft een grote landschappelijke
waarde. De overgang van hoog (Utrechtse
Heuvelrug) naar laag (Langbroekerwetering
aan de zuidwest zijde en Gelderse Vallei aan
de noordoost zijde) zorgt niet alleen voor een
bijzonder landschap met hoge ecologische
waarden, maar is ook in cultuurhistorisch
opzicht van groot belang. De randen van
de Heuvelrug zijn van oudsher in trek als
vestigingslocatie. De vele grafheuvels en
Celtic fields zijn hier stille getuigen van. Ook
de vele landgoederen en buitenplaatsen
binnen de gemeente, zoals Huis Doorn, Kasteel
Sterkenburg en Kasteel Amerongen, geven het
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De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft
gemeentebreed nog geen landgoederenbeleid
vastgesteld om de nieuwe ontwikkelingen in
goede banen te leiden. Ook de voormalige
gemeenten hadden slechts beperkt beleid
voor nieuwe landgoederen. Dit is dé reden
geweest om na de herindeling nieuwe
landgoederen als één van de speerpunten te
benoemen binnen het gemeentelijke beleid.

Nieuwe landgoederen
De provincie Utrecht heeft in haar ruimtelijk
beleid de kaders gesteld voor de ontwikkeling
van nieuwe landgoederen. In de onlangs
vastgestelde “Provinciale Ruimtelijke
Verordening, Provincie Utrecht 2009” is dit op
hoofdlijnen verder uitgewerkt.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug vindt dit
huidige beleid te ver gaan en heeft aan de
hand van beleidsmatige uitgangspunten,
landschappelijke analyse en een overzicht
van bestaande (NSW-) landgoederen en
historische buitenplaatsen de kaders voor
het ontwikkelen van nieuwe landgoederen
aangescherpt. Op basis hiervan zijn in deze
nota zoekgebieden aangewezen waar de
ontwikkeling van een nieuw landgoed aan
de orde kan zijn. Deze gebieden liggen
voornamelijk in het gebied van de Gelderse
Vallei en Langbroekerwetering.
Bij een gewenste ontwikkeling van een (nieuw)
landgoed dient de aanvrager een zogenoemd
Landgoedplan op te (laten) stellen, waarin drie
onderdelen prioriteit hebben:
een gebiedsanalyse, een inrichtingsplan en
een exploitatieopzet, annex beheerplan.
De begeleiding en beoordeling door de
gemeente van de gebiedsanalyse en de
ruimtelijke samenhang in het inrichtingsplan
voor het voorgelegde initiatief gebeurt

op basis van de criteria verwoord in deze
nota (hoofdstuk 4, visie). Daarnaast zal het
landgoed-initiatief tevens getoetst worden
op planschaderisico en aan de geldende
regelgeving op het gebied van o.a. milieu,
water, verkeer, ecologie en cultuurhistorie.

1.2

conclusie. De aan dit rapport ten grondslag
liggende beleidskaders worden in de eerste
bijlage weergegeven.
In de tweede bijlage vindt u een begrippenlijst.
Hierin worden een aantal vaktermen uit het
rapport nader toegelicht.

Doel

Het doel van dit landgoederenbeleid is het
schetsen van een heldere en eenduidige visie,
om de ontwikkeling van nieuwe landgoederen
binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug te
kunnen begeleiden en aanvragen te toetsen.

1.3

Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd. Allereerst
wordt in hoofdstuk 2 een samenvattend
overzicht gegeven van het vigerend beleid
op rijks- provinciaal- en gemeentelijk niveau.
Per niveau worden conclusies voor het
landgoederenbeleid geformuleerd. Vervolgens
volgt in hoofdstuk 3 een analyse van het
landschap. Het landschap wordt bekeken op
verschillende schaalniveaus.
Vanuit beleid en analyse wordt in hoofdstuk
4 de visie geformuleerd, waarin heldere en
eenduidige criteria voor de realisering van
nieuwe landgoederen worden weergegeven.
In hoofdstuk 5 volgt een korte samenvattende

Impressie Heuvelrug

Impressie Langbroekerwetering

Impressie Noordflank

Impressie Stichtse Lustwarande
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2.

Beleidskader

2.

Beleidskader

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het
vigerende beleid dat kaderstellend is voor het
landgoederenbeleid, waarbij eerst het beleid
op Rijksniveau aan de orde komt en vervolgens
het provinciale, regionale en gemeentelijke
beleid. Per beleidsniveau is een beknopte
conclusie opgenomen. In de bijlage is het
volledige beleidskader gegeven.
De uiteindelijke doorwerking van het beleid
in het Beleidskader nieuwe landgoederen
gemeente Utrechtse Heuvelrug staat in
hoofdstuk 4 beschreven.

2.1

Rijksbeleid

Het gemeentelijke beleid met betrekking tot
nieuwe landgoederen zal moeten worden
afgestemd op het beleid van de hogere
overheden. Op Rijksniveau zijn de volgende
beleidsstukken van belang:
•
De Nota Ruimte (2005);
•
•
•
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Natura 2000 (2006);
Beheer- en inrichtingsplan Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug (2005);
Nota Belvedère (1999)

Gevolgen Rijksbeleid voor het beleidskader
nieuwe landgoederen:
•
In het Rijksbeleid is ruimte voor natuur,
landschap, cultuurhistorie en water een belangrijk uitgangspunt. Bij de ontwikkeling
van nieuwe landgoederen moet worden
aangetoond hoe wordt omgegaan met
deze thema’s.
•
Binnen de Vogel- en habitatrichtlijn
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

•

•

gebieden en Natura 2000-gebieden
worden geen nieuwe ontwikkelingen
toegestaan.
Binnen de Nationale Landschappen moet
in het landgoedplan worden aangetoond
hoe de aanwezige (cultuurhistorische)
kwaliteiten en landschapstypen worden
behouden en versterkt.
het beleid van het Nationaal Park

Utrechtse Heuvelrug is erop gericht een
aaneengesloten natuurgebied met zijn
gradiënten in stand te houden en dit ook
voor gebruikers beleefbaar en herkenbaar
te maken. Nieuwe landgoederen moeten
hieraan bijdragen door middel van
natuurontwikkeling en openstelling van
het landgoed voor recreanten. De eigenaar
is verantwoordelijk voor de openstelling.
De Natuurschoonwet biedt daarbij
aantrekkelijke fiscale voordelen.

2.2

Provinciaal beleid

Op provinciaal beleidsniveau zijn van belang:
•
Beleidslijn nieuwe Wro (2008);
•
Uitvoering Beleidslijn nieuwe Wro (2008);
•
Provinciale Ruimtelijke verordening (2009).
Gevolgen provinciaal beleid voor het beleidskader nieuwe landgoederen
Een groot deel van de gemeente Utrechtse

Heuvelrug wordt op de streekplankaart
aangeduid als landelijk gebied 2, 3 en 4. Bij
Maarn en een klein stukje bij Driebergen is een
deel als landelijk gebied 1 aangewezen. Op
grond van het bovenstaande houdt dit in dat:
•
het oprichten van nieuwe landgoederen
op basis van het streekplan voor delen
van het plangebied (landelijk gebied 1 en
3) mogelijk is, mits dit initiatief voldoet
aan de randvoorwaarden genoemd in

Ecologische Hoofdstructuur
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•
•

het Streekplan Utrecht en de handleiding
bestemmingsplannen.
Een globale indicatie voor een landgoed is
10 hectare.
Aard en omvang van de te realiseren
bebouwing dient via maatwerk te worden
bepaald en zijn uiteraard gerelateerd aan
de ontwikkelingskosten.

De provincie benadrukt dat de uitvoering van
een plan voor de realisering van een nieuw
landgoed moet bijdragen aan een verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit. Dit kan mogelijk
worden vormgegeven door:
•
het voldoen van de groene/blauwe
functies aan de bij het gebied passende
natuurdoeltypen;
•
aan te sluiten op de kernkwaliteiten van
het landschap;

•
•

•

•

aan te sluiten op de recreatieve
gebruiksmogelijkheden;
aan te sluiten op de bij de zonering
van het landelijk gebied aangegeven
karakteristieken;
een architectonische eenheid die
past binnen het gemeentelijk
beeldkwaliteitsplan; en
een versterking van de aanwezige
cultuurhistorische waarden.

Uitsnede Streekplan (Provinciale Structuurvisie) provincie Utrecht 2005-2015
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Provinciale Ruimtelijke Verordening 2009
Het Utrechtse provinciale beleid ten aanzien
van nieuwe landgoederen is verwoord in
de Provinciale Ruimtelijke Verordening
2009, in artikel 4.13.1. en artikel 4.13.2. Het
provinciale beleid komt hierop neer dat er
alleen vestigingsmogelijkheden voor nieuwe
landgoederen aanwezig zijn in Landelijk
Gebied 1 en 3, voor zover gelegen buiten de
EHS, mits voldaan wordt aan een aantal nadere
voorwaarden (Ja, mits-beleid). In bijlage 1
is aangegeven onder welke voorwaarden
een nieuw landgoed gevestigd kan worden.
Op bijgaande kaart is de ligging van deze
vestigingsgebieden aangegeven.
In Landelijk Gebied 2 en 4 en de EHS zijn
in beginsel geen nieuwe landgoederen
toegestaan, maar onder specifieke
voorwaarden per gebied is ontheffing
mogelijk. In bijlage 1 is aangegeven onder
welke voorwaarden ontheffing ten behoeve
van de vestiging van een nieuw landgoed
verleend kan worden.
Realisatie van een nieuw landgoed is
alleen mogelijk via een afzonderlijk
bestemmingsplan. Uit de ruimtelijke
onderbouwing in dit bestemmingsplan moet
blijken, dat de financiële haalbaarheid, tijdige
realisering en duurzame instandhouding
van de groene functies is verzekerd en

de ruimtelijke inpassing goed mogelijk
is. Een beeldkwaliteitsparagraaf maakt
tevens onderdeel uit van de ruimtelijke
onderbouwing.
Op basis van de rood voor groen regeling en/of
de ruimte voor ruimte regeling zijn
maatwerkoplossingen (bijvoorbeeld ten
aanzien van de maat van 10 ha.) mogelijk.
Een specifieke vorm van maatwerk biedt het

Reconstructieplan: als de bebouwing van een
landgoed wordt gesitueerd op een voormalig
agrarisch bouwperceel, waarbij tevens
alle voormalige stallen met een minimum
oppervlakte van 1000 m2 wordt gesloopt,
dan kan worden volstaan met een minimum
omvang voor het landgoed van 5 ha. Als
indicatie voor de omvang van de bebouwing
geldt dan een omvang van maximaal 1500 m3.

Uitsnede Provinciale Ruimtelijke Verordening 2009
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2.3. Regionaal beleid
Op regionaal niveau is al veel beleid aanwezig,
dat richtinggevend is voor het beleid voor
nieuwe landgoederen. Op regionaal niveau is
van belang:
•
Reconstructieplan Gelderse Vallei / UtrechtOost (2005);
•
Beeldkwaliteitplan Langbroekerwetering
(2004);
•
Landschapsontwikkelingsplan Kromme
Rijngebied + (2010); en Beeldkwaliteitsplan
Kromme Rijn + (concept)
•
Visie voor de Stichtse Lustwarande (2005);
•
Beleid Waterschap Vallei & Eem en
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden.
Gevolgen regionaal beleid voor het beleidskader nieuwe landgoederen:
•
Kansen voor nieuwe landgoederen liggen
in halfopen cultuurlandschappen en
eventueel in cultuurlandschappen;
•
Afweging per initiatief is noodzakelijk;
•
Indicatie voor de grootte van een landgoed
is ten minste 10 ha. Voorkeur gaat uit naar
grotere landgoederen of de clustering van
meerdere landgoederen, etc. ;
•
Nieuwe landgoederen dienen, naast
een planologische toets, te voldoen aan
opgestelde randvoorwaarden. Nieuwe
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•

initiatieven dienen de landschappelijke
structuren te respecteren en waar nodig te
versterken.
Nieuwe landgoederen in de
verwevingszone Utrechtse Heuvelrug en
Langbroekerwetering dienen bij te dragen
aan de versterking van de natuurwaarden
en de samenhang van het landschap te
bevorderen. Om dit te bereiken kan het

Uitsnede Reconstructieplan Gelderse Vallei - Utrecht Oost (2005)

•

•

•

•

noodzakelijk zijn een afname van de
bebouwing te bewerkstelligen.
Op de noordflank dient de natuurlijke
en landschappelijke gradiënt te worden
versterkt en dient mogelijk een nieuw
concept voor de verblijfsrecreatie te
worden geboden.
Op de zuidflank is weinig ruimte voor
nieuwe landgoederen. Belangrijk daar is
dat de gradiënt van de groene gebieden
tussen de dorpen in stand blijft.
De kwaliteit van de Stichtse Lustwarande
wordt verbeterd. De korrelstructuur
welke nu door de bouw van bedrijven
e.d. verbroken is, zal worden hersteld.
De Stichtse Lustwarande, welke zich
gedeeltelijk bevindt in het Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug, zal gaan functioneren
als een poort voor het desbetreffende
park.
Het stichten van nieuwe landgoederen
biedt goede kansen om concrete
invulling te geven aan de strategieën
van de beide waterschappen. Bij het
ontwikkelen van een landgoed moet
derhalve worden aangetoond, dat deze
strategieën op verantwoorde wijze zijn
meegenomen in de planontwikkeling.
De uitwerking van de strategieën vormt
een belangrijk toetsingscriterium bij
de beoordeling van een voorgenomen
landgoed(ontwikkelings)plan, zie hiervoor

•

paragraaf 4.3.
BKP Kromme Rijn + zal na vaststelling van
toepassing zijn op initiatieven voor nieuwe
landgoederen.

•

•

2.4

Gemeentelijk beleid

Ook is er bestaand gemeentelijk
beleid, dat invloed heeft op het nieuwe
landgoederenbeleid. Het betreft:
•
Structuurvisie 2030 “Groen dus vitaal”
(2010)
•
Welstandsnota (2008);
•
Kaderstelling Landgoedontwikkeling
gemeente Doorn (2005);
•
Bestemmingsplannen buitengebied van de
voormalige gemeenten;
•
Kadernota Recreatie en Toerisme
gemeente Utrechtse Heuvelrug;
Gevolgen gemeentelijk beleid voor het
beleidskader nieuwe landgoederen:
•
Nieuwe landgoederen spelen een belangrijke rol in het kader van groene compensatie en ontwikkeling van landschappelijke
waarden.
•
Per locatie dient te worden gekeken of de
gewenste ontwikkeling past binnen het
voorgestelde wensbeeld.
•
Bij de ontwikkeling van nieuwe landgoederen dient aangetoond te worden hoe
verschillende functies samen tot één duur-

zaam landgoed gevormd kunnen worden.
Er gelden daarnaast enkele criteria betreffende de invulling van een toekomstig
landgoed.
De aspecten zoals verwoord in de Kaderstelling Landgoedontwikkeling gemeente
Doorn dienen daarbij eveneens in acht te
worden genomen.

Conclusies voor het beleidskader nieuwe
landgoederen:
Het eerste speerpunt van de gemeente is het
behoud en versterking natuur-, landschaps-,
en cultuurhistorische kwaliteiten. Ook
belangrijk is het vergroten van de recreatieve
en toeristische aantrekkelijkheid. Een nieuw
landgoed kan een bijdrage leveren aan
de vergroting van de recreatieve waarde.
Hiermee kan het landgoed een grotere
aantrekkelijkheid krijgen voor zowel de
inwoners van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug als voor bezoekers van buitenaf.

11

Landschapsvisiekaart
uit: Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied
Brons en Partners
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3.

Landschappelijke analyse

3.

Landschappelijke
analyse

3.1

Algemeen

De Utrechtse Heuvelrug is een uitgebreid
bos- en natuurgebied met een karakteristieke
zuidflank waar een korte gradiënt aanwezig
is van Heuvelrug naar rivier met een
aaneenschakeling van oude es dorpen, zoals
Maarn, Leersum en Amerongen.
Zeer waardevol is de Stichtse Lustwarande,
een keten van landgoederen op de (flanken
van) de Heuvelrug.
Het gebied kent verder hoge aardkundige,
ecologische en cultuurhistorische waarden.
Een aardkundige waarde is bijvoorbeeld de in
dit gebied veel voorkomende sandr , oftewel
ijssmeltwaterdal.
De korte gradiënt van Heuvelrug naar rivier
aan de zuidzijde en natuurgebieden zoals
het Leersumse Veld en het Egelmeer zijn
ecologisch waardevol. Cultuurhistorische
waarden zijn terug te vinden in diverse
landgoederen, zoals Huis te Maarn en kasteel
Amerongen.
Het gebied is door al deze belangrijke
waarden voor een groot deel aangewezen als
Nationaal Park.
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Bodem
De bodemkundige opbouw van het gebied
is zeer divers: rivierkleigronden bij de
Oeverwallen, Moderpodzolgronden en
dikke Eerdgronden bij de Dekzandvlakte en
de Stuwwalflanken, Humuspodzol en dikke
Eerdgronden bij de Stuwwal en tenslotte
Kalkloze eerdgronden ten noorden van de
stuwwal richting de Gelderse Vallei.
Geomorfologie
De heuvelrug vormt een glaciale stuwwal
tussen Soesterberg en Rhenen. In het noorden
begrensd door de stuwing tussen Amersfoort
en Den Dolder, in het zuiden door het gebied
van de Langbroekerwetering en in het oosten
door de Gelderse Vallei. De Heuvelrug is in de
periode van landijsbedeking tijdens het
Saaliën ontstaan. Het gebied bestaat vooral uit
oudere rivierafzettingen.
Water
De waterhuishouding van de Heuvelrug wordt
op natuurlijke wijze via de bodem geregeld.
In het Rivierkleigebied en de overgangszones
(Langbroekerwetering) voert een fijnmazig
stelsel van griften, weteringen en kavelstoten
het water af richting de Kromme Rijn.
Het water aan de oostzijde wordt via het
Valleikanaal afgevoerd richting het IJsselmeer.

Landschapsstructuur
Legenda
stuwwal (grof zand)
stuwwalplateau
sandr (zand en grind)
sneeuw/ ijssmeltwaterdal
stuifzand
gordeldekzand
dekzandvlakte
puinhelling
dekzandrug
kleiige kom
oeverwal
venige kom
uiterwaard
afgegraven opgehoogd
water
bebouwing (dorpen)
wegen (kronkelig patroon)
autosnelweg A 12
spoor
N-wegen (N225)
langgerekte bossen en
weidegronden
bossen
lijn/ laan beplanting
verkavelingspatroon
lange zichtlijn
ontginningsbasis
dal Kromme Rijn (open)
achterkades
heide

structuurkaart met de bossen

17

Landschapszoneringskaart
uit: Landschapsontwikkelingsplan Kromme
Rijngebied Brons en Partners
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3.2

Zone 1, Gelderse Vallei

Maarn
Maarsbergen

Driebergen
Doorn

Overberg

Leersum
Amerongen

Ruimtelijk beeld
De noordflank van de Utrechtse Heuvelrug,
grenzend aan de Gelderse Vallei is een
overgangszone. Deze overgangszone bestaat
uit meerdere landschapstypen en wordt in het
algemeen als een diffuus landschap ervaren.
Aan de westzijde van de Gelderse Vallei liggen
de voormalige natte heide- en broekgebieden,
die vroeger kleinschalig en ruim beplant zijn
geweest. Deze zijn rond 1850 verdwenen door
het verdwijnen van het potstalsysteem. Door
de voormalige heide- en broekontginningen
is een functioneel, grootschalig, vlak en
rechtlijnig landschap ontstaan. Vergezichten
typeren het gebied, doordat de grootschalige
en regelmatige blokverkaveling begeleid
wordt door laanbeplantingen en bos.
De lager gelegen veengronden aan de

westzijde van de Gelderse Vallei behoren tot
het Slagenlandschap. Deze gebieden, gelegen
ten noorden van Maarn en boven Overberg,
zijn ontgonnen vanaf beken en griften als
de Groepersloot en de Heigraaf richting
de Heuvelrug, haaks op de hoogtelijnen.
Hierdoor ontstond een landschap met een
regelmatige verkaveling van kleine slootjes
en lange smalle kavels. Kenmerkend is het
variabele patroon van de ontginningen. Deze
zijn veroorzaakt door de dekzandruggen die
als ontginningsbasis dienden. Dit kwelrijke
en cultuurhistorische waardevolle gebied is
relatief vlak en grootschalig en omvat enkele
landgoederen.
Het meest noordelijke deel van de
overgangszone, het gebied ten noorden
van Maarsbergen, typeert zich als een
Kampenlandschap. Dit oude kleinschalige
gebied is vrij onregelmatig verkaveld en licht
glooiend. Het gebied wordt begrensd door
bossages en houtwallen. Het gebied kenmerkt
zich door het mozaïekachtige patroon en de
grillige vormen van de vele dekzandruggen
en beekdalen. Tegenwoordig is het merendeel
van het oorspronkelijke Kampenlandschap
getransformeerd tot een relatief open
agrarisch landschap.
Ten oosten van Maarn, rond Maarsbergen

en ten westen en noorden van Overberg
liggen gebieden die te typeren zijn als jong
heideontginningslandschap. Deze gebieden
kenmerken zich als een open, functioneel,
rationeel verkaveld en hoofdzakelijk agrarisch
landschap. Erven zijn vaak ruim en modern van
opzet en liggen langs de wegen.
Het bos- en heidontginningslandschap ligt
op de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug
en vormt een besloten landschap met enkele
open ruimtes. Er zijn stelsels van onverharde
paden, diverse grafheuvels en kleinehiede- en
stuifzandgebieden, gecombineerd met lange
lanen en fraaie buitens. De erven zijn zeer
verschillend van opzet.
Landschap
De voormalige natte heide- en broekgebieden
aan de noordflank van de stuwwal kenmerken
zich door de stuwwalflank met dekzandruggen
(gordeldekzand) die uit humuspodzol en
dikke eerdgronden bestaan. Verder wordt het
gebied gekenmerkt door transparante erf- en
wegbeplantingen, kleine bossages (op slechte
grond) en beperkte kavelgrensbeplantingen).
De lager gelegen gronden aan de westzijde
van de Gelderse Vallei bestaan uit veenbekken
en golvend dekzand, met vooral veengronden
en kalkloze eerdgronden. Het landschap heeft
veel geriefhoutbosjes en rijen essen met aan
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de windzijde singels of bomenrijen en meer
zuidelijk vooral boomgaarden en bosjes.
Het meest noordelijke deel van de
overgangszone, het Kampenlandschap
kenmerkt zich door dekzandruggen en
golvend dekzand met vooral humuspodzol,
dikke eerdgronden en kalkloze eerdgronden.
In dit landschap staan veel houtwallen van
eiken, singels van elzen, wilgen en solitaire
bomen bij boerderijen.
Het gebied helt van zuid naar noord af, richting
de Gelderse Vallei. De maaiveldhoogtes
variëren tussen de 10-20 m. NAP en 0-2 m.
NAP. De mate van kwel neemt toe richting de
Gelderse Vallei en varieert tussen de +/- 0.5
mm/dag tot +/- 1 mm/dag inzijging aan de
stuwwalflank tot circa 1 mm/dag tot 2 mm/dag
kwel in de Gelderse Vallei.

•

Functies
De agrarische sector bepaalt het
landschappelijk beeld in de noordelijke
overgangszone.
•
Jonge heideontginningenlandschap:
landbouw (bouwland, grasland), zeer
intensieve veehouderij.
•
Slagenlandschap: landbouw (grasland),
landgoederen.
•
Kampenlandschap: landbouw (bouw- en
weiland), natuur- en recreatie, landelijk
wonen.

3.3
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Bos- en heideontginningenlandschap:
natuurgebied, recreatie.

Bebouwing en erven
In het Jonge heideontginningenlandschap
(met ruime erven) en het Kampenlandschap
volgt de bebouwing het patroon van de
dekzandruggen en beken. De bebouwing
is met name geconcentreerd langs de
wegen. Het noordelijke Slagenlandschap
kenmerkt zich vanwege de chronologische
opstreksequentie richting de heuvelrug vooral
door de verspreid op ‘steeltjes’ gesitueerde
boerderijen binnen de strookpercelen. Het
Bos- en heidelandschap kenmerkt zich door
de contrasten tussen de open ruimte met
bebouwing en de gesloten bossen.

Zone 2, Bosrijke heuvelrug

Maarn
Maarsbergen

Driebergen
Doorn

Overberg

Ruimtelijk beeld
De Utrechtse Heuvelrug is een langgerekt
en hoger gelegen gebied met hoogtes die
variëren tussen de 5-10 m. +NAP en 50-65 m.
+NAP. Het hoogste punt is de Amerongse Berg
met 69 m. + NAP.
Na het einde van de ijstijden is het merendeel
van de stuwwal bebost geraakt. Vanaf
de middeleeuwen, maar met name in de
17e eeuw is het bos door overbeweiding,
ontplagging en houtkap verdwenen,
waarna de Utrechtse Heuvelrug bestond
uit heidevelden en stuifzanden. Door
herbebossing werden vanaf het midden van de
19e eeuw de stuifzanden vastgelegd. Op deze
manier werd voorzien in de houtproductie
voor de mijnbouw en daarnaast zijn de bossen
uitermate geschikt geworden voor de jacht.
In het westelijk gedeelte van de Heuvelrug
incidenteel een zand- en grindwinning
ter plaatse van de smeltwater afzettingen
waarneembaar. Eveneens herkenbaar zijn
diverse concentraties van prehistorische
grafheuvels op ongeveer 20-30 meter boven
NAP. Ook zijn er Celtic fields en vroegmiddeleeuwse grafvelden.

Leersum
Amerongen

Dit deelgebied van de Utrechtse Heuvelrug
behoort tot “De Stichtse Lustwarande”, een
gordel van buitenplaatsen tussen Utrecht

en Rhenen. Vanaf de 17e eeuw vestigden
welgestelde stedelingen zich op de Utrechtse
Heuvelrug met buitenplaatsen en landgoederen.
Er is een onderscheid te maken in grote 17e
en 18e eeuwse buitens (o.a. Sparrendaal,
Zuylestein, Amerongen) met lange zichtlijnen
op de Heuvelrug, de 19e eeuwse buitens op
de flank en enkele vroeg 20e eeuwse buitens
(bijv. Ruiterberg, Huis te Maarn) hogerop de
Heuvelrug.
Het huidige beeld wordt bepaald door
bos gecombineerd met lange lanen en
buitenplaatsen. De resterende heidevelden
en het stuifzandlandschap zijn uniek en zeer
zeldzaam geworden.
Landschap
De Heuvelrug is een glaciale stuwwal die
vooral bestaat uit podzolgronden (grof zand).
Toen na het Saalien (midden-Pleistoceen circa
100.000 jaar geleden) het landijs smolt, vormde
het smeltwater kenmerkende diepe geulen
in de stuwwal. Ook ontstonden er zogeheten
Sandrs in de lagere gedeelten van de stuwwal.
Deze terreinen bestaan vooral uit grof zand
en grind. Het bos- en heidelandschap is zowel
cultuurhistorisch als ecologisch zeer waardevol.
Vooral de relicten van flankengdorpen,
welke aan de randen van de Heuvelrug
liggen, zijn cultuurhistorisch erg waardevol,

evenals de ontworpen landschappen van de
buitenplaatsen, met hier en daar nog aanwezige
tabaksschuren en de lange lanen (wegen) door
het aangeplante bos.

3.4

Zone 3, Zuidflank heuvelrug

Maarn
Maarsbergen

Driebergen

Functies
De bossen van de Heuvelrug bestaan vooral uit
naaldbomen, of een combinatie van naald- en
loofbomen, met open plekken waar heide groeit.
Opvallend zijn de monumentale beplantingen
van de buitenplaatsen. De functie van het bos
is voornamelijk natuurgebied/recreatiegebied
en er wordt op kleine schaal aan houtproductie
gedaan. De zeldzame heidegronden en
zandverstuivingen zijn natuurgebieden en
enkele worden gebruikt als militaire terreinen.
Op slechts enkele locaties zijn akkers in het bos
aanwezig.
Bebouwing en erven
Het gebied wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van veel buitenplaatsen en
landgoederen met grote landhuizen, ‘kastelen’
en parkachtige tuinen. Ook zijn veel ruim
opgezette villa’s met grote tuinen te vinden. Er
zijn in de omgeving van Amerongen nog enkele
typerende lange tabaksschuren te vinden.
Door de grote hoogte verschillen zijn op enkele
plekken uitzichtpunten aanwezig. Opvallend
zijn de contrasten tussen de open ruimte met
bebouwing en de gesloten bossen.

Doorn
Overberg

Leersum
Amerongen

Ruimtelijk beeld
De zuidflank was één van de belangrijkste
vestigingsgebieden van de Utrechtse
Heuvelrug. In deze zone vinden we oudere,
deels tot buitenplaats omgevormde kastelen,
die zich vanwege hun omgrachting in de
nattere zone hebben gevestigd.
Tegen het einde van de 18e eeuw ontstond
een nieuwe stroming binnen de tuinen landschapsarchitectuur, de engelse
landschapsstijl. Het maakbare, romantische
landschap werd populair. De eigenaren van
de nieuwe buitenplaatsen adopteerden deze
stijl. Door de overgang van hoog naar laag
en van nat naar droog konden akkers, tuinen,
parken, waterlopen, sprengen en bossen vrij
gemakkelijk en niet te ver van elkaar worden
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aangelegd. De overgang van zand naar klei en
het grote hoogteverschil maakte het mogelijk
om een grote landschappelijke diversiteit op
te bouwen. Gras- en hooiland op de lagere
gronden, heide op de hogere gronden en
akkers, landgoederen en buitenplaatsen en op
de overgangen.
Door ruilverkaveling is veel van het
oorspronkelijke landschap verloren gegaan.
De laan- en zichtlijnstelsels in de bossen en
overgangsgebieden zijn echter nog steeds
herkenbaar.
Landschap
De overgangszone bestaat uit meerdere
landschapseenheden. Het meest noordelijke
bosgebied grenst aan de stuwwal. Iets
zuidelijker en meer centraal gelegen is
het een landschap met vooral relicten van
es- en brinkdorpen. In het meest zuidelijk
gelegen gedeelte, grenzend aan de
Langbroekerwetering, gaat het landschap van
esdorpen over in het slagenlandschap. Een
es is een geheel van (vroeg) middeleeuwse
bouwlanden bij een dorp of buurtschap,
die door eeuwenlange ophoging met
plaggenbemesting hoger is komen te liggen
dan de directe omgeving. Een typisch
Utrechtse benaming hiervoor is een ‘eng’.
Het gebied helt van noord naar zuid en is
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glooiend tot heuvelachtig met bolle structuren
en een onregelmatige blokverkaveling.
Tussen met name Doorn en Leersum ligt
een kampenlandschap met kenmerkende
door houtwallen omzoomde groene kamers
met veedriften haaks op de hoogtelijnen.
Bodemkundig kan worden gesteld dat in
het noordelijke gebied vooral de dikke
eerdgronden (grof zand) en in het zuidelijke
gebied de moderpodzol gronden (grof zand,
leemarm en zwak lemig fijn zand) voorkomen.
De hoofdweg N225 verbindt alle dorpen aan
de zuidzijde van de heuvelrug. Het gaat hier
om een vroeg-middeleeuwse internationale
dubbelweg (Utrecht-Keulen) die uiteindelijk
een enkel tracé heeft gekregen (Arnhemse
bovenweg en Postweg zijn secundair
geworden). Bijzonder is het contrast van de
betrekkelijk rechte hoofdweg met de vele
slingerende wegen uit de omgeving die hier
op uitkomen.

kamers’ bevinden zich compacte clusters van
(agrarische) bebouwing. Meer verspreide
(recente) bebouwing is langs de wegen
gesitueerd. In het gebied zijn tevens grote
agrarische hoeves met ruime erven te vinden
en villa’s met grote tuinen. De landgoederen
van de oude ridderhofsteden liggen als
geïsoleerde complexen langs lager gelegen
buurtwegen.

3.5

Zone 4, Coulissenlandschap
Langbroek

Maarn
Maarsbergen

Driebergen
Doorn

Overberg

Leersum
Amerongen

Functies
Het gebied wordt vooral voor agrarische
doeleinden gebruikt. Het gebied is een mix van
veel weidegrond, akkers en bos.
Bebouwing en erven
In de overgangszone zijn langs de oude
schaapsdriften nog enkele houten
schaapskooien te vinden. Binnen de ‘groene

Ruimtelijk beeld
Het coulissenlandschap Langbroek, vanwege
de situering van het grondgebied van de
gemeente Wijk bij Duurstede is het voor de
gemeente Utrechtse Heuvelrug op te delen
in twee gebieden, wordt ervaren als een

half open landschap. Het wordt gekenmerkt
door een unieke afwisseling tussen open
langgerekte graslanden en bospercelen, tussen
lange sloten.
Het gebied onder Driebergen-Rijsenburg
maakt deel uit van de 12e eeuwse copeontginning vanuit de kort na 1126 gegraven
Langbroekerwetering. Onder Amerongen is
er sprake van een cope-ontginning vanaf de
rivierdijk
Deze copeverkaveling met de bijbehorende
maatvoering (100 x 1250 m) biedt lange
zichtlijnen parallel aan de verkaveling. De
beboste stuwwal vormt aan de noordzijde
een fraaie bergrenzing van deze zichtlijnen.
De Langbroekerwetering met daarlangs de
Langbroekerdijk is het centrale bebouwingslint
en draagt door de duidelijke structuur bij aan
het karakter van het gebied.
De in dit landschap gelegen ridderhofsteden
en hun landgoederen geven het gebied
accenten en een bijzondere sfeer.
Landschap
Het gebied bestaat uit een dekzandvlakte,
(zie doorsnede) afgevlakt door veen en/ of
overstromingsmateriaal en rivierkomvlaktes.
De Langbroekerwetering loopt als een
ruggengraat door het gebied. De hoogtes van

het maaiveld variëren tussen de 2,5 en 5,3 m.
boven NAP.
Het gebied helt van oost naar west. Langs de
Langbroekerwetering is aan de zuidzijde een
bomenrij aangeplant. Populieren en essen
staan vooral in de nattere gebieden en eiken
op de drogere dekzandgronden.

3.6

Zone 5, Uiterwaarden Nederrijn en Lek

Maarn
Maarsbergen

Driebergen
Doorn

Overberg

Functies
De boerderijen en de vele graslanden tussen
de bospercelen maken het agrarische gebruik
beleefbaar. De langgerekte bospercelen waren
vroeger van belang voor de houtproductie.
Op de dekzandrug en in de meest noordelijke
gedeelten komt naast veenweidebouw ook
beperkte akkerbouw, fruitteelt en boomteelt
voor. De bospercelen zijn beplant met loofbos
en behoren deels tot de landgoederen.
Bebouwing en erven
Het gebied is uniek vanwege haar vele
ridderhofsteden. De ridderhofsteden hebben
in hun opzet veelal een introvert karakter,
waarbij de bebouwing vaak asymmetrisch ligt
ten opzichte van de oprijlanen en zichtlijnen.
Ook de boerderijen zijn beeldbepalend.
Oorspronkelijk lagen deze op de kop
van de kavel aan de noordzijde van de
Langbroekerwetering. Het voorerf is vrij open,
omdat de bebouwing dicht op de wetering
staat. De perceelsgrenzen zijn beplant.

Leersum
Amerongen

Ruimtelijk beeld
Het uiterwaardenlandschap is gebonden aan
het water met daardoor een dynamisch milieu
en een hoge diversiteit aan planten en dieren.
Het is een zeer waardevol natuurgebied. Het
gebied grenst aan de Utrechtse Heuvelrug en
is vrij nat door de kwel vanaf de Heuvelrug.
Kenmerkend in het gebied is het microreliëf,
patronen van oude geulen, randen en richels
en het weinig voorkomen van bebouwing.
In de winter overstroomt het gebied en is
hiermee een belangrijke waterbufferende
zone. Uniek is het gebied waar de Heuvelrug
de Rijn bijna raakt, het is een gebied van
extremen waar de visuele relatie tussen
de stuwwal en de rivier het sterkst is. Het
gebied kent karakteristieke elementen
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zoals meidoornstruiken (hagen), solitaire
beplantingen en een bijzondere kasteeltuin
bij kasteel Amerongen. In deze zone liggen
weinig wegen en veel kleine waterlopen in
een onregelmatig patroon. De openheid
van de uiterwaard wordt bepaald door
lijnbeplantingen en bossages.
Landschap
Het uiterwaardenlandschap bestaat vooral
uit rivierkleigronden met kleiige en venige
kommen en enkele vaaggronden die uit zand
of fijn lemig zand bestaan. De uitwaarden
worden begrensd door de aanwezige
dijken langs de Rijn. Het maaiveld van de
uiterwaarden schommelt tussen de 4.0 m. en
+/- 7.0 m. +NAP.
Functies
De belangrijkste functies van het
uiterwaardenlandschap zijn: weidegrond,
natuur (ontwikkeling), water en waterberging.
Daarnaast is het gebied cultuurhistorisch
waardevol door het nog herkenbare ‘oude’
landschap en kasteel Amerongen.
Bebouwing en erven
Met uitzondering van kasteel Amerongen kent
het uiterwaardenlandschap geen bebouwing.
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Uiterwaarden Nederrijn en Lek
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4.

Visie Landgoedontwikkeling

4.

Visie Landgoed
ontwikkeling

In dit hoofdstuk wordt de gemeentelijk visie
op het ontwikkelen van nieuwe landgoederen
weergegeven. In de visie is nader uitgewerkt
wat onder een ‘nieuw landgoed’ wordt
verstaan en aan welke (kwaliteits)eisen dit
moet voldoen. De basis voor de visie wordt
gevormd door de in hoofdstuk 2 genoemde
beleidskaders, de landschappelijke analyse
uit hoofdstuk 3 en aanvullende gemeentelijke
eisen. Tot slot wordt ingegaan op de
procedurele aspecten rond de ontwikkeling
van een nieuw landgoed.

4.1

Definitie nieuw landgoed

cultuurhistorische waarden.
Bij realisatie van een nieuw landgoed dient
er in ieder geval sprake te zijn van een
maatschappelijke meerwaarde op het gebied
van:
Natuur en ecologie
Er dient sprake te zijn van aanleg van nieuw
bos- en/of natuurgebied. De nieuwe natuur
sluit aan en versterkt de karakteristieken en
kwaliteiten ter plekke. Agrarische (productie)
gronden kunnen eveneens deel uitmaken van
een landgoed, maar worden niet als nieuwe
natuur beschouwd.
Daarnaast dient tevens rekening gehouden
te worden met de waterhuishouding van het
gebied en de rol die het landgoed kan spelen
op onder andere het gebied van waterberging.

het ‘groene’ onderdeel van het landgoed zijn
afgestemd op het omringende landschap en
de cultuurhistorische waarden van het gebied.
Aanwezige cultuurhistorisch waardevolle
bebouwing mag niet worden gesloopt
en eventueel verloren cultuurhistorisch
waardevolle elementen en structuren dienen
zoveel mogelijk hersteld te worden.
Beeldkwaliteit
Het nieuwe landgoed dient een esthetische
meerwaarde te hebben. Er wordt een
ontwikkeling met allure nagestreefd.
Bij het ontwerp dient sprake te zijn van
hoogwaardige architectuur (o.a. maatvoering en
detaillering).

4.2
Een nieuw landgoed bestaat uit
een samenhangend geheel van een
landschappelijk raamwerk met daarin een
wooncomplex van allure. Het bestaat uit
nieuw bos en/of natuurgebied al dan niet
in combinatie met agrarische gronden dat
openbaar toegankelijk is en gerangschikt is
onder de Natuurschoonwet. Het geheel dient
een functionele, economische, ecologische en
esthetische eenheid te vormen. De invulling
van het nieuwe landgoed is geïnspireerd door
het omringende landschap en de aanwezige
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Recreatie
Een nieuw landgoed past binnen de recreatieve
structuur in de regio en sluit aan bij de
toeristisch-recreatieve voorzieningen waar
behoefte aan is. De toegankelijkheid van wegen
en paden op het landgoed is verzekerd (de in
de Natuurschoonwet opgenomen criteria voor
openstelling zijn de minimale eisen waaraan
voldaan moet worden).
Cultuurhistorie en landschap
Inrichting en ontwerp van zowel het ‘rode’ als

Toetsingscriteria

Om te kunnen bepalen of een nieuw landgoed
realiseerbaar is, worden onderstaande criteria
gehanteerd. De criteria hebben betrekking op:
locatie, omvang, inrichting, beeldkwaliteit en
(duurzame) instandhouding.
Locatie
In het buitengebied worden de volgende
gebieden, al dan niet op basis van bestaande
regelgeving van hogere overheden, uitgesloten
van de vestiging van nieuwe landgoederen:

•

•

•

•

•

•

Gebieden die in het Streekplan 2005-2015
van de provincie Utrecht zijn aangewezen
als Ecologische hoofdstructuur (EHS)
Gebieden die in het Streekplan 2005-2015
van de provincie Utrecht zijn aangeduid
als “Landelijk gebied 2” of “Landelijk
gebied 4”
Toekomstig stedelijk gebied zoals
aangegeven in het Streekplan 2005-2015
van de provincie Utrecht (rode contouren),
omdat hier ruimte gereserveerd is voor
stedelijke uitbreiding
Gebieden die zijn aangeduid als
Natura 2000-gebied (o.a. Vogel- en/of
habitatrichtlijn gebieden)
Gebieden die in het
reconstructieplan Gelderse Vallei/
Utrecht-Oost zijn aangewezen als
landbouwontwikkelingsgebied;
Gebieden die behoren tot
een bestaand NSW-landgoed.
Nieuwe landgoederen worden ingezet om
nieuwe natuur- en landschapskwaliteiten
te realiseren. Gronden die al onder
de NSW zijn gerangschikt bezitten
over het algemeen al hoge natuur- en
landschapskwaliteiten. Daarom mogen
deze niet meer meetellen voor de
minimale oppervlakte eis van 10 ha grond
die voor een nieuw landgoed geldt. Ze
kunnen wel worden geïntegreerd in het

•

•

nieuwe landgoed.
Gebieden die behoren tot een bestaande
(beschermde) historische buitenplaats.
Historische buitenplaatsen zijn
gebieden waar een groene aanleg en
gebouwde elementen een ensemble
van cultuurhistorische waarde vormen.
Hierbinnen is geen ruimte voor een nieuw
landgoed.
Toekomstig stedelijk gebied, zoals
aangegeven in de gemeentelijke
structuurvisie, omdat hier ruimte
gereserveerd is voor stedelijke uitbreiding.

De provincie biedt de mogelijkheid om
via een ontheffingsmogelijkheid nieuwe
landgoederen te realiseren binnen de
gebieden die zijn aangeduid als “EHSoverig” en “EHS langbroekerweteringgebied
overig” en “Landelijk gebied 2”. Hiervoor
gelden bijzondere voorwaarden. Op de
overzichtskaart op pagina 30 hebben deze
gebieden een afwijkende kleur gekregen. Voor
deze gebieden geldt dus dat realisatie van een
nieuw landgoed in principe niet mogelijk is,
tenzij voldaan kan worden aan de bijzondere
voorwaarden die de provincie hieraan stelt.
In die gevallen stelt het (onderstaande)
gemeentelijk toetsingskader aanvullende
eisen.

Het resterende buitengebied wordt aangemerkt
als gebied waar in beginsel mogelijkheden
zijn voor het ontwikkelen van nieuwe
landgoederen. Daarbij geldt als voorwaarde dat
een check van de gemeente heeft uitgewezen
dat de beschikbare gronden niet ook doelmatig
ingezet kunnen worden voor areaalvergroting
en/of structuurversterking van de nabij gelegen
grondgebonden agrarische bedrijven, een en
ander eventueel gekoppeld aan kleinschalige
kavelruil.
Omvang
De omvang van een nieuw landgoed bedraagt:
•
Minimaal 10 hectare nieuwe natuur/bos
(aaneengesloten). Bij de bepaling van de
uiteindelijk gewenste omvang is echter
zeker zo belangrijk, dat het nieuwe landgoed qua situering, schaal en vormgeving
aansluit bij de kenmerken van het gebied.
De omvang van de te realiseren bebouwing
dient via maatwerk te worden bepaald en
is onder meer gerelateerd aan de omvang
van het nieuwe landgoed, de wijze waarop
de gebiedskwaliteiten worden gerespecteerd en zo mogelijk versterkt, de omvang
van eventuele saneringskosten en de bijdrage in overige beleidsdoelstellingen. Als
richtlijn voor de te realiseren bebouwing
hanteert de gemeente een omvang van
maximaal 2 x 1500 m3
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Zoekgebieden nieuwe landgoederen
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•

•

In het geval dat de nieuwe bebouwing
wordt gesitueerd op een voormalig
agrarisch bouwperceel, waarbij tevens
sprake is van de sloop van alle voormalige
bedrijfsbebouwing met een minimum
oppervlakte van 1000 m2, dan kan worden
volstaan met een minumum omvang van
5 hectare nieuwe natuur/bos (aaneengesloten). Deze landgoedontwikkeling sluit
dan de alternatieve mogelijkheden van
functieverandering uit. Voor de bebouwing wordt in dat geval uitgegaan van:
a. één wooncomplex met een inhoud
van maximaal 1500 m3 (er mogen
maximaal 3 wooneenheden gereali
seerd worden).
b. Bijgebouw(en) met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 150
m2.
Realisatie van nieuwe landgoederen wordt
gezien als een instrument om sneller de
EHS te realiseren. Het aansluitend aan potentiële EHS (gronden met de aanduiding
EHS-overig) ontwikkelen van een nieuw
landgoed zou een stimulans kunnen
zijn om sneller de EHS te realiseren. De
ontwikkeling van EHS-overig (natuurontwikkeling) kan in de landgoedontwikkeling ‘meeliften’, maar met toepassing van
een andere regeling. Dit vraagt wel vraagt
om heldere randvoorwaarden. In deze

gevallen geldt namelijk dat als gronden in
de EHS (gebieden met status ‘EHS-overig’)
worden ontwikkeld ten behoeve van een
nieuw landgoed, deze niet mee tellen voor
de bepaling van de vereiste omvang. Dit
laatste omdat voor deze gronden al een
subsidietitel bestaat.
Inrichting
•
Maximaal 10% van het nieuwe landgoed
(tot een maximum van 1 hectare) behoort
tot het private deel. Dit wordt ook wel de
huiskavel genoemd.
•
Nieuwe en eventueel te handhaven bestaande bebouwing dient geconcentreerd
te worden op de huiskavel en vormt een
ruimtelijke eenheid.
•
De parkeervoorziening is opgenomen in
de huiskavel en dient bij voorkeur in de
bebouwing te worden ondergebracht.
•
De bebouwing past in de ruimtelijke
structuur ter plaatse, met behoud en zo
mogelijk versterking van cultuurhistorische, landschappelijke, ecologische en
waterhuishoudkundige waarden.
•
Er dient sprake te zijn van een bebouwingshiërarchie in de zin van een onderscheid in hoofdgebouw en bijgebouw(en).
•
Minimaal 90% van het nieuwe landgoed
wordt ingericht met groene en/of blauwe
functies die voldoen aan bij het gebied

•

passende natuurdoeltypen (conform
Landschapsontwikkelingsplan Kromme
Rijngebied +). Voor het totale landgoed
dient een landschapsontwerp te worden
opgesteld.
Er is sprake van een raamwerk van wegen, waterpartijen, waterlopen, lanen en
singels, waarbinnen verschillende ruimtegebruiksvormen zijn gerangschikt.

Functioneel
•
De bebouwing op het nieuwe landgoed
heeft primair een woonfunctie.
•
Andere functies worden niet bij voorbaat
uitgesloten, maar zijn alleen toelaatbaar
als deze ondergeschikt zijn aan de woonfunctie, passen bij de capaciteit van de
omliggende infrastructuur en geen aantasting van de bestaande natuurwaarden
in de omgeving met zich meebrengen.
Hierbij moet gedacht worden aan-huisgebonden beroepen of kantoor/bedrijf
aan huis.
•
Een nieuw landgoed mag geen beperking
opleveren voor de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande of voorziene agrarische bedrijvigheid in de directe omgeving.
•
Minimaal 90 % van het nieuwe landgoed
(NSW-norm) is het gehele jaar door voor
het publiek opengesteld, via het voor wandelaars toegankelijk maken van paden en
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wegen, die tot het landgoed behoren. De
paden en wegen zijn in samenhang met het
landschappelijke ontwerp, in redelijke mate
verdeeld over het landgoed en sluiten aan
op de buiten het landgoed gelegen, of nog
te realiseren, (recreatieve) infrastructuur.
De recreatieve functie van het landgoed
heeft een extensief karakter en mag niet
conflicteren met de bij het gebied passende
natuurdoeltypen en natuurwaarden.
Beeldkwaliteit
•
Het landhuis cq. de bebouwing op het
landgoed heeft een hoge architectonische
kwaliteit.
•
Qua inrichting en architectuur wordt aangesloten op de ter plaatse aanwezige landschapstructuur en de cultuurhistorische
kenmerken van het gebied.
•
Het raamwerk van wegen, waterlopen,
lanen en singels versterkt de beeldkwaliteit
van het landgoed.
•
De landschappelijke en architectonische
inpassing van het nieuwe landgoed in de
omgeving voldoet aan de randvoorwaarden van het ter plekke geldende Beeldkwaliteitsplan en de Welstandsnota.
Instandhouding
De instandhouding van een nieuw landgoed
dient te zijn gegarandeerd. In het belang van

32

het duurzaam in stand houden van een nieuw
landgoed dient o.a. aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
•
Initiatiefnemer dient juridisch eigenaar te
zijn van de gronden die ingezet worden
voor landgoedontwikkeling (dus geen
pachtgronden).
•
Er dient inzicht gegeven te worden in het
(financiële) exploitatieplan voor de langere
termijn. Het plan dient uitvoerbaar en
beheersbaar te zijn.
•
Onderhoud van het landgoed vindt plaats
op basis van een (duurzaam) beheerplan.
Daarbij wordt qua termijn aangesloten op
de NSW-norm van 25 jaar.
•
Realisatie van de groene component dient
te zijn zeker gesteld. Pas wanneer 50 %
van het groen is gerealiseerd, kan gestart
worden met de realisatie van de rode
component.
•
De openstelling van het landgoed voor
recreanten is gegarandeerd.
•
Vooraan in het planproces worden deskundige partijen, gemeente, provincie en
waterschap ingeschakeld ter vergroting
van publieke en functionele kwaliteit,
maar ook deskundigheid om de financiële
aspecten te objectiveren.
Omdat zekerstelling niet volledig via een
bestemmingsplan kan plaatsvinden, zal vooraf
ook een privaatrechtelijke overeenkomst met

kettingbeding (duurzame instandhouding)
en boetebeding (realisatie) of soortgelijk
instrument wordt ingezet, waarin ondermeer
bovenstaande geregeld wordt.
Natuurschoonwet
Het nieuwe landgoed dient onder de werking
van de Natuurschoonwet (NSW) gebracht te
worden. Ten eerste wordt hiermee de eenheid
tussen bebouwing en ingericht terrein tot
uitdrukking gebracht en de continuïteit in het
beheer bevorderd. Daarnaast wordt hierdoor
een latere opsplitsing van het nieuwe landgoed tegengegaan.
De Natuurschoonwet stelt criteria aan een
rangschikking* en regelt daarmee al het nodige ten aanzien van bijvoorbeeld omvang van
nieuwe bos en/of natuur, de toegankelijkheid,
aaneengeslotenheid van gronden etc. Dit zijn
minimum eisen waaraan voldaan dient te worden. De gemeente behoudt zich dan ook het
recht voor om in voorkomende gevallen, voor
zover deze nog niet hierboven zijn beschreven,
aanvullende eisen te stellen om beleidsdoelstellingen te realiseren.
* zie bijlage 2 (brochure ministerie LNV,
actuele informatie via www.hetlnvloket.nl)

4.3 Landgoedplan
Een initiatief voor de ontwikkeling van een
nieuw landgoed dient vergezeld te gaan van
een ‘Landgoedplan’. In het Landgoedplan
wordt in ieder geval inzicht gegeven in hoe het
initiatief past binnen de in deze nota genoemde
toetsingscriteria voor landgoedontwikkeling.
Een Landgoedplan bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
1. een gebiedsanalyse;
2. een inrichtingsplan;
3. en een exploitatieopzet/beheerplan.
Ad1. Gebiedsanalyse
De gebiedsanalyse bevat een beschrijving van
de omgeving van het nieuwe landgoed. Het
geeft inzicht in de situering van het landgoed
ten opzichte van de omgeving en motiveert
waarom dit past binnen de ruimtelijke structuur. Tevens bevat het een inventarisatie van
de aanwezige gebiedswaarden. Hierbij moet
o.a. gedacht worden aan natuur (ecologisch),
landschappelijke en waterhuishoudkundige
waarden, evenals een beschrijving van de
geschiedenis van de locatie en een analyse van
de cultuurhistorische waarden. Een juiste en
volledige analyse en inventarisatie vormteen
goede basis voor het opstellen van een inrichtingsplan.

Ad2. Inrichtingsplan
Het inrichtingsplan (inclusief bouwplan voor
het landhuis en overige bebouwing) geeft
inzicht in en motiveert het ontwerp. Er wordt
inzicht gegeven in de beeldkwaliteit van het
nieuwe landgoed. Hierbij wordt aangegeven
op welke wijze de bebouwing (fysiek en architectonisch) deel uitmaakt van het gebied.
Er wordt aandacht besteed aan de situering van
de bebouwing, de functie van de bebouwing
en gronden en de delen die publiek toegankelijk zijn en hoe deze toegankelijkheid aansluit
op de voor het publiek toegankelijke padenstructuur buiten het landgoed.
Het plan geeft de meerwaarde van het nieuwe
landgoed aan op het gebied van natuur en
landschap, cultuurhistorie en recreatie. Door
middel van een tuin- en landschapsontwerp
wordt voor het totale landgoed (dus inclusief
huiskavel) inzicht gegeven in de beoogde aanleg, beplantingsvormen en de kwaliteiten van
de te realiseren natuurdoeltypen. Bij de inrichting van nieuwe natuur dient aan te worden gesloten op de omringende landschapsstructuur
en wordt gebiedseigen beplanting toegepast.

aan het ter plekke geldende Beeldkwaliteitsplan en Welstandsnota.
Ad3. Exploitatieopzet/beheerplan
Door middel van een exploitatieopzet wordt
de haalbaarheid van het plan (korte termijn)
en het continuïteitsperspectief (lange termijn)
inzichtelijk gemaakt. Tevens zal een beheerplan moeten worden overlegd waaruit een
duurzaam beheer en onderhoud van het
gehele landgoed blijkt.

Archeologische, historisch-geografische en
ecologische waarden en de waterhuishoudkundige omstandigheden dienen te worden
gerespecteerd. Het initiatief voor een nieuw
landgoed zal onder andere getoetst worden
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Zonering

4.4

Landschappelijke uitgangspunten bij ontwikkeling van
een nieuw landgoed

4.4.1

Landschappelijke uitgangspunten bij
ontwikkeling in zone 1
(Gelderse Vallei)

uit: Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied
Brons en Partners

Maarn
Maarsbergen

Driebergen

Maarn
Maarsbergen

Driebergen

Doorn

Doorn
Overberg

Overberg
Leersum

Amerongen

Leersum
Amerongen
Cultuurhistorische waarden zijn van groot
belang bij de inrichting van een nieuw
landgoed. De aanwezige cultuurhistorische
waarden en karakteristieken van het
plangebied en omgeving worden door
middel van een gebiedsanalyse (§ 4.3) in kaart
gebracht en bij de uitwerking van de plannen
betrokken. Daarnaast worden hieronder, ter
inspiratie bij het ontwerpen van het nieuwe
landgoed, landschappelijke elementen per
landschapstype genoemd, welke met behulp
van het landschapsontwikkelingsplan- en
beeldkwaliteitsplan Kromme Rijngebied + nog
verder uitgewerkt kunnen worden.
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•
•
•

agrarisch gebruik);
oprijlaan (berk);
bossages;
solitairen.

Landschappelijke bouwstenen Slagenlandschap:
•
elzenhagen en -singels;
•
natte graslanden (ook voor agrarisch
gebruik);
•
op zeer beperkte schaal natte langgerekte
broekbossen;
•
sloten;
•
wilgen als solitairen.

Voorbeeld bouwstenen voor nieuwe landgoederen in zone 1

Landschappelijke bouwstenen Kampenlandschap:
•
houtwallen (eik);
•
akkers en bloemrijke graslanden op de
dekzandruggen (ook voor agrarisch
gebruik);
•
natte graslanden in de beekdalen (ook voor

•
•
•
•
•

grote buitenplaatsen;
forse lanen;
villa’s;
tabakschuren (als inspiratiebron);
natuurontwikkeling, hoge diversiteit door
benutten van hoogteverschil (hoog, droog
en laag, nat).

4.4.2

Landschappelijke uitgangspunten
bij ontwikkelingen in zone 2
(Bosrijke heuvelrug)

Landschappelijke bouwstenen Jonge heideontginningenlandschap:
•
elzen- en berkensingels;
•
natte (heischrale) graslanden (ook voor
agrarisch gebruik);
•
blokvormige bossen;
•
sloten;
•
wilgen als solitairen.
Landschappelijke bouwstenen Bosrijke
heuvelrug:
•
oprijlaan met laan beplanting;
•
grote, parkachtige tuinen;
•
bossages en aaneengesloten bos
(combinatie van naald- en loofbos);
•
solitairen;
•
uitzichtpunten;

Landgoedontwikkeling in deze zone dient bij te
dragen aan de versterking van de natuurwaarden. Door de aanwezigheid van de Ecologische
Hoofdstructuur is landgoedontwikkeling echter
nagenoeg uitgesloten. Indien zich toch initiatieven voor de ontwikkeling van een nieuw landgoed voordoen, dienen de volgende landschappelijke bouwstenen te worden toegepast.
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Landschappelijke bouwstenen Bosrijke
heuvelrug:
•
oprijlaan met laan beplanting;
•
grote, parkachtige tuinen;
•
bossages en aaneengesloten bos
(combinatie van naald- en loofbos);
•
solitairen;
•
uitzichtpunten;
•
grote buitenplaatsen;
•
forse lanen;
•
villa’s;
•
oorspronkelijke (cultuurhistorische)
bebouwing;
•
natuurontwikkeling, hoge diversiteit door
benutten van hoogteverschil (hoog, droog
en laag, nat).

4.4.3

Landschappelijke uitgangspunten
bij ontwikkelingen in zone 3 (Zuid
flank heuvelrug)

Binnen deze zone is bijna geen ruimte voor de
ontwikkeling van nieuwe landgoederen. Belangrijk is dat de gradient van de groene gebieden
tussen de dorpen in stand blijft. Indien zich toch
initiatieven voor de ontwikkeling van een nieuw
landgoed voordoen, dienen de volgende landschappelijke bouwstenen te worden toegepast.
Landschappelijke bouwstenen Overgangszone (Relicten van es- en brinkdorpen / Slagenlandschap):
•
lanen;
•
oprijlaan met laan beplanting;
•
houtwallen;
•
informele tuinen en parken;
•
bos
•
solitairen;
•
lange zichtlijnen;
•
oorspronkelijke (cultuurhistorische)
bebouwing;
•
landgoed;
•
villa’s en woonhuizen met grote tuinen;
•
clusters binnen groene kamers;
•
grote agrarische hoeven met erven.

•
•
•

agrarisch gebruik);
oprijlaan (berk);
bossages (vooral in diffuse landschappen);
solitairen.

Landschappelijke bouwstenen Slagenlandschap:
•
elzenhagen en -singels;
•
natte graslanden (ook voor agrarisch
gebruik);
•
op zeer beperkte schaal natte langgerekte
broekbossen;
•
sloten;
•

wilgen als solitairen.

4.4.4

Landschappelijke uitgangspunten
en bouwstenen bij ontwikkelingen
in zone 4 (Coulissenlandschap Langbroek)

Maarn
Maarsbergen

Driebergen

Landschappelijke bouwstenen Kampenlandschap:
•
houtwallen (eik);
•
akkers en bloemrijke graslanden op de
dekzandruggen (ook voor agrarisch gebruik);
•
natte graslanden in de beekdalen (ook voor
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Doorn
Overberg

Leersum
Amerongen

Landgoedontwikkeling in deze zone is
onder voorwaarden mogelijk. Het dient
bijvoorbeeld bij te dragen aan de natte
natuurontwikkeling en te passen binnen de
kenmerkende landschappelijke structuur
van het coulissenlandschap. Bebouwing is
gesitueerd op een bestaande bouwkavel en
past binnen het bestaande bebouwingslint.
Indien zich initiatieven voor de ontwikkeling
van een nieuw landgoed voordoen, dienen
de volgende landschappelijke bouwstenen te
worden toegepast.
Landschappelijke bouwstenen (Half open)
Slagenlandschap:
•
elzenhagen en -singels;
•
natte graslanden (ook voor agrarisch
gebruik);
•
op zeer beperkte schaal natte, langgerekte
broekbossen;
•
sloten;
•
wilgen als solitairen;
•
combinatie met (groen)blauwe diensten;
•
oprijlaan met laanbeplanting;
•
wegen met boombeplanting;
•
houtwallen;
•
ridderhofsteden en landgoederen met
informele tuinen en parken;
•
follies;
•
bos;
•
solitairen;

•
•
•
•

lange zichtlijnen parallel aan de
verkavelingsstructuur;
boomteelt, fruitteelt, beperkte akkerbouw;
boerderijen op de kop van de kavels;
erfbeplanting langs perceelgrenzen.

4.4.5

Landschappelijke uitgangspunten
bij ontwikkelingen in zone 5
(Uiterwaarden Nederrijn en Lek)

Maarn
Maarsbergen

Driebergen
Doorn

Overberg

Leersum
Amerongen

Voor deze zone zijn geen landschappelijke
uitgangspunten gegeven. Het oprichten van
nieuwe landgoederen is uitgesloten in zone 5.

4.5 Procedure bij de ontwikkeling
van een nieuw landgoed

Voorbeeld bouwstenen voor nieuwe landgoederen in
het slagenlandschap

De ontwikkeling van een nieuw landgoed
vergt een zorgvuldig planproces. Naast de
beoordeling van het landgoedplan aan de
hand van deze nota, zal het initiatief onder
andere getoetst worden op planschaderisico
en aan de geldende regelgeving op het
gebied van milieu, water, verkeer, ecologie,
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cultuurhistorie, etc.
Aan de hand van deze toetsen zal pas
duidelijk worden of aan een initiatief voor
het ontwikkelen van een nieuw landgoed
medewerking kan worden verleend.
Hierover zal een advies aan het college
van Burgemeester en Wethouders worden
voorgelegd, waarmee een principe-uitspraak
over de kansrijkheid/wenselijkheid van
de beoogde landgoedontwikkeling wordt
gedaan. Daarna kan het initiatief verder
worden uitgewerkt.
Pas als het landgoedplan door het college en
de raad is goedgekeurd en de privaatrechtelijk
overeenkomst met betrekking tot de
ontwikkeling van het landgoed is afgesloten,
zal de planologische procedure worden
opgestart. Hieronder zal op beiden nader
worden ingegaan.
Planologische procedure
Vanwege het belang dat wordt gehecht
aan de hoge landschappelijke en
cultuurhistorische waarden binnen de
gemeente, dient voor de realisatie van een
nieuw landgoed de ‘zware’ procedure van
een bestemmingsplanherziening te worden
gevolgd. Initiatiefnemers van een nieuw
landgoed zullen in overleg met de gemeente
op eigen kosten door een deskundig
bureau een bestemmingsplan moeten
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laten opstellen. Hierbij dient te worden
aangesloten op de gemeentelijke richtlijn
voor bestemmingsplannen buitengebied.
Tevens dienen de geldende RO-standaarden
(thans: IMRO 2008 en SVBP 2008), aangevuld
met de gemeentelijke eisen (o.a. digitale
indieningvereisten) gehanteerd te worden.
Bestemming(en) nieuw landgoed
Ten aanzien van de wijze van verwerken
van een landgoed in het bestemmingsplan
wordt het volgende opgemerkt. Een
bestemmingsplan geeft regels voor het
bouwen en gebruiken van gronden en
gebouwen. De functie en het gebruik
zijn daarbij het uitgangspunt. Primair
gaat het dus om woonbestemmingen,
natuurbestemmingen, agrarische
bestemmingen, etc. In het geval van een
landgoed gaat het echter ook om een
samenstel van verschillende functies, die
als geheel beheerd worden. Daarnaast
is er veelal sprake van een ruimtelijk
relevante meerwaarde, die onvoldoende
door de onderliggende bestemmingen
wordt beschermd of geregeld. Deze
bijzondere waarden van landgoederen
zijn aanleiding voor het opnemen van een
dubbelbestemming.
De meerwaarde van de dubbelbestemming
landgoed is enerzijds gelegen in het feitdat

behoud van het landgoed als eenheid
benadrukt wordt. Anderzijds geeft deze
dubbelbestemming de mogelijkheid om
ten aanzien van functieverandering en
–verbreding een ruimhartiger beleid te voeren.
Op basis van de huidige gemeentelijke
richtlijn voor bestemmingsplannen
buitengebied, houdt dit in dat de woning of
het wooncomplex de bestemming “Wonen”
met een aanduiding van het maximaal aantal
wooneenheden krijgt. Meer aanduidingen zijn
denkbaar, afhankelijk van de situatie.
Natuur- of bosgebied dat deel uitmaakt
van het landgoed krijgt de bestemming
“Natuur”. Tot slot ligt het voor de hand om
eventuele agrarische gronden, vanwege
het meer extensieve karakter en mogelijke
groentoevoegingen, de bestemming
“Agrarisch met waarden” te geven.
Indien het gebied een bepaalde bescherming
geniet (bijv. het reliëf, het verkavelingspatroon,
de openheid van het landschap), zal die
bescherming ook na de bestemmingswijziging
blijven gelden.
Het landgoed als geheel dient vervolgens de
dubbelbestemming “Waarde – Landgoed en
Buitenplaats” te krijgen.
Privaatrechtelijke overeenkomst.
De (daadwerkelijke) ontwikkeling en de

duurzame instandhouding (beheer en
exploitatie) van het landgoed zullen worden
gewaarborgd in een privaatrechtelijke
overeenkomst tussen de initiatiefnemer
cq. eigenaar en het gemeentebestuur
(waarin opgenomen een kettingbeding en
boeteclausule).
In de overeenkomst zal in ieder geval
de juridische borging van de volgende
onderdelen plaatsvinden:
•
De ontwikkeling binnen een bepaalde
periode van het voor de functie natuur in
te richten deel van het landgoed, conform
het (goedgekeurde) inrichtingsplan;
•
De ontwikkeling binnen een bepaalde
periode van het private deel van het
landgoed, d.w.z. het landhuis met
bijgebouw(en) op de huiskavel, conform
de (te verlenen) bouwvergunning;
•
De fasering van de ontwikkeling van het
landgoed. Pas wanneer 50% van het groen
is gerealiseerd, kan gestart worden met de
realisatie van de rode component;
•
De vestiging en duurzame instandhouding
van de publieke toegankelijkheid op het
landgoed;
•
De duurzame instandhouding van
de afzonderlijke onderdelen van het
landgoed en van het landgoed als geheel,
conform de (te verlenen) bouwvergunning
en het inrichtingsplan;

•

Het beheer van de afzonderlijke
onderdelen van het landgoed en van
het landgoed als geheel, conform het
beheersplan bij de exploitatieopzet.

4.6 Quotering
Om te voorkomen dat door de ontwikkeling
van nieuwe landgoederen meer grond dan
gewenst aan de landbouw wordt onttrokken,
is besloten een limiet te stellen aan het aantal
nieuwe landgoederen. De gemeente Utrechtse
heuvelrug heeft besloten in eerste instantie
maximaal vijf nieuwe landgoederen binnen
de gemeente toe te staan. Zodra dit aantal is
gerealiseerd cq in uitvoering is, zal door het
college van burgemeester en wethouders
worden geëvalueerd of het wenselijk is
medewerking te verlenen aan meer nieuwe
landgoederen.
De resultaten hiervan zullen ter vaststelling
aan de gemeenteraad worden aangeboden.

beperkt ruimte is voor nieuwe landgoederen.
Deze ruimte ligt voornamelijk in de
Langbroekerwetering en in de Gelderse Vallei.
Vanuit landschappelijk oogpunt biedt de
noordflank van de heuvelrug (Gelderse
Vallei) de meeste mogelijkheden voor het
ontwikkelen van een nieuw landgoed.
Initiatieven zullen te zijner tijd beoordeeld
worden aan de hand van het in dit
beleidsdocument beschreven toetsingskader
en de dan geldende regelgeving op het gebied
van onder andere milieu, flora & fauna en
water.
De per zone weergegeven bouwstenen
vertegenwoordigen voor elk aanwezig
landschapstype de karakteristieke kwaliteiten.
Reeds bij het ontwerp dient van deze
bouwstenen gebruik gemaakt te worden om
nieuwe landgoederen optimaal in te passen.

4.7 Conclusie
Op basis van het hiervoor beschreven kader
kan worden geconcludeerd dat er binnen
de gemeente Utrechtse Heuvelrug slechts
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Bijlage 1
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Beleidskaders
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het
vigerende beleid dat kaderstellend is voor het
landgoederenbeleid, waarbij eerst het beleid
op Rijksniveau aan de orde komt en vervolgens
het regionale, provinciale en gemeentelijke
beleid. Als basis voor onderstaande teksten
is onder meer gebruik gemaakt van de
startnotitie landgoederenbeleid van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug.
De uiteindelijk doorwerking van het beleid
voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug staat
in hoofdstuk 4 beschreven.

Rijksbeleid
Het gemeentelijke beleid met betrekking
tot bestaande en nieuwe landgoederen zal
moeten worden afgestemd op het beleid van
de hogere overheden. Op Rijksniveau zijn de
volgende beleidsstukken van belang:
•
De Nota Ruimte/ 2005;
•
Natura 2000/ 2006;
•
Beheer- en inrichtingsplan nationaal park
Utrechtse Heuvelrug/ 2005;
•
Nota Belvedère/ 1999.
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Nota Ruimte (2005)
In de Nota Ruimte zijn verschillende
beleidsvelden integraal benaderd. Voor het
landgoederenbeleid is relevant:
•
Anticiperen op en mee bewegen met
water;
•
Investeren in de kwaliteit van de natuur;
•
Landschap ontwikkelen met kwalteit.
Het overgrote deel van het plangebied ligt
binnen de Ecologische Hoofdstructuur (E.H.S.).
Hier geldt een basisbescherming, waarbij de
beheerder verplicht is zorg te dragen voor de
kwaliteit van het gebied.
Het zuidelijk deel van het plangebied
(Langbroekerwetering) ligt binnen de
begrenzing van het Nationaal Landschap
Rivierengebied (zie ook paragraaf 1.1.3 Nota
Belvedère). Binnen nationale landschappen
zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, mits
de kernkwaliteiten van het landschap worden
behouden of worden versterkt (‘ja, mits’regime).
Natura 2000 (2006)
Gebieden die aangewezen zijn als Vogel- of
Habitatrichtlijngebied, worden binnenkort
aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarmee
wordt op nationaal niveau invulling gegeven
aan de Europese richtlijnen.

Doel van de aanwijzing als Natura 2000-gebied
is elk project, plan of combinatie van plannen
in deze gebieden, die mogelijke gevolgen
kunnen hebben voor de instandhouding
van het gebied, te toetsen aan de
instandhoudingsdoelstelling. Daarbij moet een
‘passende’ beoordeling worden gemaakt.
Als er geen schade optreedt, kan ontheffing
op basis van de Flora en faunawet worden
verleend. Is er wel sprake van schade voor
de aanwezige flora en fauna, dan kan de
desbetreffende ontheffing alleen worden
verleend als aan verschillende eisen wordt
voldaan.
Het is de eis om voorafgaand aan deze
uitgebreide beoordeling te onderzoeken
of er met betrekking tot het initiatief
überhaupt habitattypen, vogels en andere
soorten, waarvoor de Speciale Bescherming
Zone (SBZ)- uitleg is bedoeld, in het geding
zijn. SBZ’s zijn aangewezen gebieden die
van communautair belang zijn waarin de
instandhoudingsmaatregelen worden
toegepast die nodig zijn om de natuurlijke
habitats en/of populaties van de soorten
waarvoor het gebied is aangewezen, in
een gunstige staat van instandhouding te
behouden of te herstellen.
Ook activiteiten buiten het eigenlijke gebied
met mogelijk negatieve effecten moeten

vanwege hun ‘externe werking’ beoordeeld
worden. Gebiedsbescherming vereist dat
bij het beoordelen van maatregelen ook de
opeenstapeling (cumulatie) van effecten van
verschillende maatregelen moet worden
bekeken.
Nota Belvedère (1999)
In de Nota Belvedère (1999) wordt de
relatie tussen het ruimtelijk beleid en de
cultuurhistorie aangeduid. De doelstelling
met betrekking tot het ruimtelijke beleid
luidt: het erkennen en herkenbaar houden
van cultuurhistorische identiteit, in zowel het
stedelijke als landelijke gebied, als kwaliteit en
uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen.
Verspreid over heel Nederland worden
de meest waardevolle cultuurhistorische
gebieden aangegeven, de zogenoemde
‘Belvedèregebieden’. Het plangebied
ligt in het Belvederegebied Kromme
Rijngebied en Heuvelrug. Het plangebied
wordt vermeld met de kwaliteiten van een
aantal gave landschapstypen, in dit geval
de overgang van de beboste Heuvelrug
naar het veenontginningslandschap van
de Langbroekerwetering. Tevens zijn in de
nota Belvedère benoemd: de 19e eeuwse
Lustwarande met vele buitenplaatsen aan
de zuidrand van de Heuvelrug en de vele

zichtbare archeologische monumenten. In
de Nota Ruimte zijn de Belvederegebieden
uit de nota Belvedère (1999) aangewezen als
nationale landschappen, waarvoor een ‘ja,
mits-regime’ geldt (zie Nota Ruimte).
Beheer- en inrichtingsplan Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug (2005)
Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een
gebied waarin het behoud en de ontwikkeling
van waardevolle natuur centraal staat. In
Nationale Parken worden mogelijkheden
geboden voor natuurgerichte recreatie,
voorlichting en educatie en wetenschappelijk
onderzoek.
In het beheer- en inrichtingsplan is een
hoofdzonering aangegeven. Hierin wordt
onderscheid gemaakt tussen de Ecologische
kernzone, de Integratiezone en de Zone
Lustwarande.
•
De Ecologische kernzone is primair
bedoeld voor behoud van een rustige zone
voor verblijf en migratie van diersoorten
als ook behoud van de kwetsbaardere
open heide terreinen inclusief vennen.
Publiektrekkende functies zijn hier
ongewenst.
•
De Integratiezones zijn bedoeld om te
komen tot een optimale integratie van
natuur- en recreatieve functies. Hierin
zijn uitloopfuncties van de bebouwde

•

kernen verdisconteerd. Ook grotere
publiektrekkende functies zijn hier
mogelijk.
De Lustwarandezone concentreert
zich op kwaliteitsverbetering van de
cultuurhistorische beleving.

De aanwijzing van de Utrechtse Heuvelrug
tot Nationaal Park heeft geen extra juridische
status. Het doel is om tot een zo groot
mogelijke overeenstemming te komen over
de doelen uit het beheer- en inrichtingsplan
tussen alle betrokken partijen, eigenaren,
gebruikers en overheid. Deze liggen vooral,
maar niet uitsluitend op het gebied van
natuurbehoud en -ontwikkeling.
Gevolgen Rijksbeleid voor het
beleidskader nieuwe landgoederen
In het Rijksbeleid is ruimte voor natuur,
landschap, cultuurhistorie en water een
belangrijk uitgangspunt. Bij ontwikkelingen
van nieuwe landgoederen zal hier dan ook
aandacht aan moeten worden besteed. Bij de
ontwikkeling moet worden aangetoond hoe
wordt omgegaan met deze thema’s.
•
Binnen de Vogel- en habitatrichtlijn
gebieden (toekomstige Natura
2000-gebieden) worden geen nieuwe
ontwikkelingen toegestaan. Nieuwe
landgoederen zijn derhalve niet mogelijk.

43

•

•

•

Binnen de Nationale Landschappen moet
in het landgoedplan worden aangetoond
hoe de aanwezige (cultuurhistorische)
kwaliteiten en landschapstypen worden
behouden en waar mogelijk versterkt.
Het beleid van het Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug is erop gericht een
aaneengesloten natuurgebied met zijn
gradiënten in stand te houden en dit ook
voor gebruikers beleefbaar en herkenbaar
te maken en te houden. Nieuwe
landgoederen moeten hieraan bijdragen
door middel van natuurontwikkeling
en openstelling van het landgoed voor
recreanten.
De eigenaar is verantwoordelijk voor de
openstelling. Rangschikking onder de
Natuurschoonwet zou daarbij als ‘lokaas’
kunnen dienen vanwege de fiscale
voordelen.

Provinciaal beleid
Het gemeentelijk beleid met betrekking tot
nieuwe landgoederen zal moeten worden afgestemd op het beleid van de hogere overheden. Op provinciaal beleid is van belang:
•
Beleidslijn nieuwe Wro (2008);
•
Uitwerking Beleidslijn nieuwe Wro (2008);
•
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2009
(2009)
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Beleidslijn nieuwe Wro (2008)
Sinds 1 juli 2008 is de Beleidslijn nieuwe
Wro van de provincie Utrecht in werking
getreden. De Beleidslijn nieuwe Wro is een
beleidsneutrale omzetting van het Streekplan
Utrecht 2005-2015. Het doel is slagvaardig
het streekplan kunnen blijven toepassen. De
beleidsdoelen van het streekplan worden niet
gewijzigd. In de beleidslijn wordt verwezen
naar het streekplan. Het streekplan bevat de

hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk
beleid. Er worden vier typen landelijk gebied
onderscheiden. Deze zonering is in sterke mate
ontwikkelingsgericht. Binnen de gemeente
Utrechtse Heuvelrug komen al deze zones
voor. In de onderstaande tekst worden de
zones kort beschreven.
Landelijk gebied 1: hoofdfunctie stedelijk
uitloopgebied; komt met name voor bij

Maarn en een klein stukje in Driebergen. Het
behoud en de versterking van de kwaliteit
van deze zone als stedelijk uitloopgebied
staat hier centraal. De aanduiding landelijk
gebied 1 is opgenomen voor bestaande
situaties met meer dan circa 10 – 15 hectare
stadsrandfuncties en voor gebieden die zich
(verder) als stedelijk uitloopgebied kunnen
ontwikkelen. Juist vanwege de recreatieve
functie voor het aangrenzend stedelijk gebied
is het essentieel dat het gebied landschappelijk
aantrekkelijk blijft en zo mogelijk verder wordt
ontwikkeld. Dit vraagt om een zorgvuldige
locatiekeuze en inpassing van bijvoorbeeld
stadsrandactiviteiten. Het is vanzelfsprekend
om de meer intensieve functies (zoals
sportvelden) zo dicht mogelijk bij de kern te
situeren en kwetsbare delen en de Ecologische
Hoofdstructuur te ontzien.
Ook nieuwe landgoederen met intensief
recreatief medegebruik, zoals verblijfsrecreatie,
zijn hier mogelijk. Voor de landbouw staat het
benutten van kansen die de ligging nabij het
stedelijk gebied met zich meebrengt, centraal,
zoals bijvoorbeeld de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van het landelijk gebied te
vergroten.
Landelijk gebied 2: Agrarisch gebied met zowel
grondgebonden als niet grondgebonden
landbouw; veel gebieden met grondgebonden

landbouw hebben landschappelijke,
ecologische en cultuurhistorische waarden
en worden gekenmerkt door recreatief
medegebruik.
Landelijk gebied 3: Afwisselend en
landschappelijk waardevol gebied met
verweving van landbouw, natuur, dag- en
verblijfsrecreatie en (in enkele gevallen)
bestaande, zeer extensieve woonmilieus; de
verweving kan zowel betrekking hebben op
verweving op perceelsniveau (bijvoorbeeld
intensief recreatief gebruik op de Utrechtse
Heuvelrug) als op een mozaïek van gescheiden
functies (bijvoorbeeld delen van het
Langbroekerweteringgebied).
Landelijk gebied 4: Bestaande natuurgebieden
en gebieden die in de komende periode als
nieuwe natuur zullen worden ingericht, beiden
vaak met recreatief medegebruik.
Ecologische Hoofdstructuur
Voor de gebieden in de Ecologische
Hoofdstructuur (E.H.S.) geldt een
basisbescherming, waarbij de beheerder
verplicht is zorg te dragen voor de kwaliteit
van het gebied (zie ook paragraaf 2.1.1
Nota Ruimte). Nieuwe plannen, projecten of
handelingen binnen en in de nabijheid van
deze gebieden die significante gevolgen

hebben voor de te behouden waarden en
kenmerken, zijn niet toegestaan, tenzij er
geen reële alternatieven zijn én er sprake is
van redenen van groot openbaar belang (‘nee,
tenzij’). In het gehele plangebied is bestaande
natuur (E.H.S.) aanwezig.
Cultuurhistorische Hoofdstructuur
De Cultuurhistorische Hoofdstructuur
(CHS) vormt de onderlegger van het
cultuurhistorische beleid van de provincie
Utrecht. Monumenten, archeologie en
cultuurlandschap zijn in hun onderlinge
samenhang per (deel)gebied beschreven en op
de kaart gezet.
Doordat de CHS inzichtelijk maakt waar zich
concentraties van cultuurhistorisch erfgoed
bevinden, worden aanknopingspunten
geboden voor bestemmings- en andere
ruimtelijke plannen. De CHS is voor de
gemeente zowel een richtlijn als een kans voor
de toekomst.
Binnen de CHS maakt de provincie een
onderscheid tussen:
•
Gebieden met de aanduiding ‘Veiligstellen’.
In gebieden die de provincie wil
‘veiligstellen’ moet cultuurhistorie sturend
zijn voor de ontwikkelingen. Snelle en
grootschalige transformaties moeten
worden voorkomen.
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•

Gebieden met de aanduiding ‘Eisen stellen’.
Bij gebieden met de aanduiding ‘eisen
stellen’ dient de cultuurhistorie richting
geven aan de mogelijkheden voor nieuwe
ontwikkelingen. Cultuurhistorie is niet
leidend maar geeft wel in belangrijke
mate richting aan de (nieuwe) ruimtelijke
kwaliteit.

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn
het de gradiënt Heuvelrug-Kromme Rijn
(waartoe de Langbroekerwetering behoort)
en de strategische zones van de waterlinies
(waaronder de Grebbelinie) die naar mening
van de provincie moeten worden veiliggesteld.
Eisen stellen aan ruimtelijke ontwikkelingen
is aan de orde in de gebieden met de
aanduidingen: ‘Archeologie op de flanken van
de Heuvelrug’, ‘Grebbelinie’ en ‘Lustwarande
koninklijke bossen en villaparken’.
Landgoederen/buitenplaatsen
Binnen de Utrechtse Heuvelrug neemt de
Stichtse Lustwarande een bijzondere plaats in.
De Stichtse Lustwarande bestaat uit een reeks
van buitenplaatsen en landgoederen, met de
daarbij horende karakteristieke parkbossen,
lanen en zichtlijnen. Het is gewenst dat
de karakteristieke samenhang binnen
deze aaneenrijging van buitenplaatsen en
landgoederen wordt versterkt en beschermd.
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Nieuwe landgoederen leveren een bijdrage
aan de (recreatieve) belevingswaarde
van een gebied, versterken de natuurlijke
kwaliteiten en dragen bij aan het creëren van
hoogwaardige woon- en werkmilieus.
Landelijk gebied 1 en grote delen van landelijk
gebied 3 zijn zoekgebied voor nieuwe
landgoederen. In landelijk gebied 1 ligt
daarbij een zwaar accent op de recreatieve
gebruiksmogelijkheden. Nieuwe landgoederen
worden in beginsel niet toegestaan in landelijk
gebied 2 en in landelijk gebied 4 evenmin in
de E.H.S..

•

•

•
In het Streekplan Utrecht zijn enkele algemene
voorwaarden voor nieuwe landgoederen
opgenomen.
•
Als globale indicatie voor de gewenste
grootte van een nieuw landgoed wordt in
het Streekplan uitgegaan van een omvang
van ten minste 10 hectare;
•
Bij de bepaling van de uiteindelijk
gewenste omvang is zeker zo belangrijk,
dat het nieuwe landgoed qua situering,
schaal en vormgeving aansluit bij de (te
ontwikkelen) kenmerken van het gebied;
•
De aard en omvang van te realiseren
bebouwing zijn onder meer gerelateerd
aan de ontwikkelingskosten. Andere
variabelen daarbij betreffen de
wijze waarop de gebiedskwaliteiten

•

worden gerespecteerd en zo mogelijk
versterkt, de omvang van eventuele
saneringskosten en de bijdrage in overige
beleidsdoelstellingen voor het gebied;
De sloop van voormalige (agrarische)
bedrijfsbebouwing kan aanleiding vormen
voor extra rode compensatie of verlaging
van de eis ten aanzien van de oppervlakte
groen;
Zowel de omvang van het nieuwe
landgoed als de aard en omvang van
nieuwe bebouwing dient zorgvuldig via
maatwerk te worden vastgesteld;
Ter vergroting van de extensieve
recreatiemogelijkheden van een gebied
dienen nieuwe landgoederen (met
inachtneming van een zeker privégedeelte) openbaar toegankelijk te zijn;
Het verdient sterk de voorkeur om het
nieuwe object onder de werking van
de Natuurschoonwet te brengen om de
eenheid tussen bebouwing en ingericht
terrein tot uitdrukking te brengen en de
continuïteit in het beheer te bevorderen.

Uitwerking Beleidslijn nieuwe Wro (2008)
De Uitwerking Beleidslijn nieuwe Wro
is sinds 2008 in werking getreden. De
Uitwerking Beleidslijn nieuwe Wro is een
beleidsneutrale omzetting van de handleiding
bestemmingsplannen. In de Uitwerking

Beleidslijn nieuwe Wro wordt verwezen naar
de handleiding bestemmingsplannen. Met
de handleiding bestemmingsplannen wordt
uitvoering gegeven aan het Streekplan
Utrecht. Samen met het streekplan
vormt ze het beoordelingskader voor
gemeenten in brede zin, dat wil zeggen
bestemmingsplannen en daarop gebaseerde
uitwerkings- en wijzigingsplannen.
Door middel van de handleiding
bestemmingsplannen beoogt de provincie
het meer accentueren van tijdige en
duidelijke verwoording van haar belangen.
Daarnaast kan de provincie zich meer richten
op het voortraject van de gemeentelijke
beleidsvorming en minder op de toetsing
achteraf.
In de handleiding bestemmingsplannen
wordt ook ingegaan op het stichten van
landgoederen. Voor de aanvaardbaarheid van
een plan voor de realisering van een nieuw
landgoed, acht de provincie het van belang dat
inzicht bestaat in de wijze waarop uitvoering
van het plan bijdraagt aan verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit. Indicatoren hiervoor zijn:
•
De wijze waarop de groene en/of blauwe
functies voldoen aan de bij het gebied
passende natuurdoeltypen; De wijze
waarop met de landschappelijke inpassing
wordt aangesloten bij de kernkwaliteiten

•

•

•

van het landschap en de in het streekplan
uitgewerkte ontwikkelingsgerichte
landschapsstrategie;
De wijze waarop cultuurhistorische
waarden bij de inrichting van het landgoed
een rol hebben gespeeld. Zo mogelijk
wordt gestreefd naar een versterking van
deze waarden;
De wijze waarop de inrichting van
het landgoed (gebouwen en groene
elementen) een architectonische eenheid
vormt die past in het gemeentelijk
beeldkwaliteitsplan;
De wijze waarop de recreatieve (mede)
gebruiksmogelijkheden aansluiten bij de
in de zonering van het landelijk gebied
aangegeven karakteristieken.

De via maatwerk vast te stellen omvang van de
bebouwing kan in beginsel enkele kwalitatief
hoogwaardige wooneenheden omvatten. Bij
de afweging speelt voorts een belangrijke
rol in hoeverre een tijdige realisering van
de groene en/of blauwe functies en een
duurzame instandhouding daarvan is
verzekerd.
Gevolgen provinciaal beleid voor het beleidskader nieuwe landgoederen
Een groot deel van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug wordt op de plankaart aangeduid

Provinciale Ruimtelijke Verordening Utrecht
2009
Artikel 4.13.1 Nieuwe landgoederen in Landelijk Gebied 1 en Landelijk Gebied 3 buiten
de Ecologische Hoofdstructuur
1. Een bestemmingsplan voor een gebied dat
is aangeduid als ‘Nieuwe landgoederen’ kan
bestemmingen en regels bevatten die toestaan
dat nieuwe landgoederen worden gerealiseerd,
mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de vestiging van een nieuw landgoed heeft
een substantiële duurzame verrijking van de
eco-logie en het landschap tot gevolg;
b. de cultuurhistorische en recreatieve
kwaliteiten van het gebied worden
gerespecteerd en zomogelijk versterkt;
c. de hoeveelheid toe te voegen bebouwing
staat in goede verhouding tot de te realiseren
hoe-veelheid extra groen;
d. omliggende agrarische bedrijven niet in hun
bedrijfsvoering worden belemmerd;
e. geen onevenredige toename van
gemotoriseerd verkeer plaatsvindt;
f. het niet gelegen is in het
Landbouwontwikkelingsgebied van het
Reconstructieplan;
g. het agrarisch grondgebruik in het
Verwevingsgebied van het Reconstructieplan
niet doelmatig kan worden voortgezet.
2. De toelichting op een bestemmingsplan als
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bedoeld in het eerste lid bevat een ruimtelijke
onder-bouwing waaruit blijkt dat de financiële
haalbaarheid, tijdige realisering en duurzame
instandhouding van de groene functies is
verzekerd en de ruimtelijke inpassing goed
mogelijk is. Een beeldkwaliteits-paragraaf
maakt onderdeel uit van de ruimtelijke
onderbouwing.
Artikel 4.13.2 Nieuwe landgoederen niet
toegestaan in Landelijk Gebied 2 (LG 2),
Landelijk Gebied 4 en de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS)
1. Een bestemmingsplan voor een gebied dat
is aangeduid als ‘Nieuwe landgoederen niet
toegestaan bevat geen bestemmingen en
regels die toestaan dat nieuwe landgoederen
worden gerealiseerd.
2. In afwijking van het bepaalde in het
eerste lid kunnen Gedeputeerde Staten
een ontheffing verlenen voor een gebied
dat is aangeduid als ‘Nieuwe landgoederen
niet toegestaan ontheffing’ [LG 2] voor het
realiseren van een nieuw landgoed.
De ontheffing kan worden verleend onder de
voorwaarden dat:
a. de agrarische structuur zo min mogelijk
wordt aangetast;
b. de vestiging van een nieuw landgoed heeft
een substantiële duurzame verrijking van de
eco-logie en het landschap tot gevolg;
c. de cultuurhistorische en recreatieve
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kwaliteiten van het gebied worden
gerespecteerd en zo mogelijk versterkt;
d. de hoeveelheid toe te voegen bebouwing
staat in goede verhouding tot de te realiseren
hoeveelheid extra groen;
e. omliggende agrarische bedrijven niet in hun
bedrijfsvoering worden belemmerd;
f. geen onevenredige toename van
gemotoriseerd verkeer plaatsvindt;
g. het niet gelegen is in het
Landbouwontwikkelingsgebied van het
Reconstructieplan.
3. In afwijking van het bepaalde in het
eerste lid kunnen Gedeputeerde Staten
een ontheffing verlenen voor een gebied
dat is aangeduid als ‘Nieuwe landgoederen
niet toegestaan ontheffing EHS
Langbroekerweteringgebied overig’ voor het
realiseren van een nieuw landgoed.
De ontheffing kan worden verleend onder de
voorwaarden dat:
a. de groene functie aansluit bij de bij het
gebied passende natuurdoeltypen;
b. de vestiging van een nieuw landgoed heeft
een substantiële duurzame verrijking van de
eco logie en het landschap tot gevolg;
c. de cultuurhistorische en recreatieve
kwaliteiten van het gebied worden
gerespecteerd en zo mogelijk versterkt;
d. de hoeveelheid toe te voegen bebouwing
staat in goede verhouding tot de te realiseren
hoeveelheid extra groen, met dien verstande

dat geen bebouwing wordt toegevoegd
in de gebieden die zijn aangeduid als
‘Reconstructieplangebied’;
e. omliggende agrarische bedrijven niet in hun
bedrijfsvoering worden belemmerd;
f. geen onevenredige toename van
gemotoriseerd verkeer plaatsvindt;
4. In afwijking van het bepaalde in het
eerste lid kunnen Gedeputeerde Staten een
ontheffing verlenen voor een gebied dat is
aangeduid als ‘Nieuwe landgoederen niet
toegestaan ontheffing EHS overig’ voor het
realiseren van een nieuw landgoed.
De ontheffing kan worden verleend onder de
voorwaarden dat:
a. de groene functie aansluit bij de bij het
gebied passende natuurdoeltypen;
b. geen nieuwe bebouwing wordt toegevoegd;
c. de vestiging van een nieuw landgoed heeft
een substantiële duurzame verrijking van de
eco-logie en het landschap tot gevolg;
d. de cultuurhistorische en recreatieve
kwaliteiten van het gebied worden
gerespecteerd en zo
mogelijk versterkt.
e. omliggende agrarische bedrijven niet in hun
bedrijfsvoering worden belemmerd;
f. geen onevenredige toename van
gemotoriseerd verkeer plaatsvindt.

Toelichting Provinciale Ruimtelijke Verordening Utrecht 2009
Artikel 4.13.1
Eerste lid, onder a: Als globale indicatie
van de gewenste grootte van een nieuw
landgoed wordt uitgegaan van een omvang
van tenminste 10 ha. Bij de bepaling van de
uiteindelijke omvang is zeker zo belangrijk dat
het nieuwe landgoed qua situering, de schaal
en vormgeving aansluit bij de (te ontwikkelen)
kenmerken van het gebied. Op basis van de
rood voor groen regeling en/of de ruimte voor
ruimte regeling zijn maatwerkoplossingen
(bijvoorbeeld ten aan-zien van de maat van 10
ha.) mogelijk.
Een specifieke vorm van maatwerk biedt het
Reconstructieplan: als de bebouwing van een
landgoed wordt gesitueerd op een voormalig
agrarisch bouwperceel, waarbij tevens
alle voor-malige stallen met een minimum
oppervlakte van 1000 m2 wordt gesloopt,
dan kan worden volstaan met een minimum
omvang voor het landgoed van 5 ha. Als
indicatie voor de omvang van de bebouwing
geldt dan een omvang van maximaal 1500 m3.
Eerste lid, onder c: De aard en omvang van
te realiseren bebouwing zijn onder meer
gerelateerd aan de ontwikkelingskosten.
Andere variabelen daarbij betreffen de

wijze waarop de gebiedskwaliteiten worden
gerespecteerd en zo mogelijk versterkt, de
omvang van eventuele saneringskosten en
de bijdrage in overige beleidsdoelstellingen
voor het gebied. De via maatwerk vast te
stellen omvang van de bebouwing kan enkele
kwalitatief hoogwaardige wooneenheden
omvatten. De kwaliteit van het rood en de
afstemming van rood en groen blijkt uit een
beeldkwaliteitsparagraaf.
Eerste lid, onder g: De omzetting van
landbouwgrond naar natuur als onderdeel van
een nieuw landgoed in verwevingsgebieden
uit het Reconstructieplan kan worden
toegestaan, mits nader onderzoek van
de gemeente heeft uitgewezen dat de
beschikbare gronden niet ook doelmatig
ingezet kunnen worden voor areaalvergroting
en/of structuurversterking van nabijgelegen
grondgebonden veehouderijen een en ander
eventueel gekoppeld aan kleinschalige
kavelruil.
Tweede lid: Bij een beeldkwaliteitsparagraaf
wordt er vanuit gegaan dat de met de
beoogde beeldkwaliteit samenhangende
inrichtingsaspecten in acht worden genomen
bij de realisering van de ontwikkelingsbeelden.
Artikel 4.13.2
Tweede lid, onder b, derde lid onder b en

vierde lid onder c: Als globale indicatie
van de gewenste grootte van een nieuw
landgoed wordt uitgegaan van een omvang
van ten minste 10 ha. Bij de bepaling van de
uiteindelijke omvang is zeker zo belangrijk dat
het nieuwe landgoed qua situering, de schaal
en vormgeving aansluit bij de (te ontwikkelen)
kenmerken van het gebied. Als gronden
worden ontwikkeld ten behoeve van een
nieuw landgoed in de EHS, dan tellen deze niet
mee bij de bepaling van de vereiste omvang.
Dit laatste geldt omdat voor deze gronden al
een subsidietitel bestaat.
Tweede lid: Op basis van de rood voor groen
regeling en/of de ruimte voor ruimte regeling
zijn maatwerkoplossingen (bijvoorbeeld ten
aanzien van de maat van 10 ha.) mogelijk.
Een specifieke vorm van maatwerk biedt het
Reconstructieplan: als de bebouwing van een
landgoed wordt gesitueerd op een voormalig
agrarisch bouwperceel, waarbij tevens
alle voormalige stallen met een minimum
oppervlakte van 1000 m2 wordt gesloopt,
dan kan worden volstaan met een minimum
omvang voor het landgoed van 5 ha. Als
indicatie voor de omvang van de bebouwing
geldt dan een omvang van maximaal 1500 m3.
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als landelijk gebied 3 en landelijk gebied 4. Bij
Maarn en een klein stukje bij Driebergen is een
deel als landelijk gebied 1 aangewezen. Op
grond van het bovenstaande houdt dit in dat:
•
Het oprichten van nieuwe landgoederen
op basis van het streekplan voor delen
van het plangebied (landelijk gebied 1
en 3) mogelijk is, mits dit initiatief voldoet
aan de randvoorwaarden genoemd
in het streekplan en de handleiding
bestemmingsplannen;
•
Een globale indicatie voor een landgoed is
10 hectare;
•
Aard en omvang van de te realiseren
bebouwing dient via maatwerk te worden
bepaald en zijn uiteraard gerelateerd aan
de ontwikkelingskosten.
De provincie benadrukt dat de uitvoering van
een plan voor de realisering van een nieuw
landgoed moet bijdragen aan een verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit. Dit kan mogelijk
worden vormgegeven door:
•
het voldoen van de groene/blauwe
functies aan de bij het gebied passende
natuurdoeltypen;
•
aan te sluiten op de kernkwaliteiten van
het landschap;
•
aan te sluiten op de recreatieve
gebruiksmogelijkheden;
•
aan te sluiten op de bij de zonering
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•

•

van het landelijk gebied aangegeven
karakteristieken;
de architectonische eenheid die
past binnen het gemeentelijk
beeldkwaliteitsplan; en
een versterking van de aanwezige
cultuurhistorische waarden.

Regionaal beleid
Op regionaal niveau is al veel beleid aanwezig, dat richtinggevend is voor het beleid met
betrekking tot landgoederen. Op regionaal
niveau is van belang:
•
Reconstructieplan Gelderse Vallei – UtrechtOost (2005);
•
Beeldkwaliteitplan Langbroekerwetering
(2004);
•
Landschapsontwikkelingsplan Kromme
Rijngebied + (2009);
•
Visie voor de Stichtse Lustwarande (2005);
•
Beleid Waterschap Vallei & Eem en
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden.
Reconstructieplan Gelderse Vallei- UtrechtOost (2005)
Het plangebied ligt in het reconstructiegebied
Gelderse Vallei en Utrecht-Oost en ondervindt
dan ook de gevolgen van het te voeren beleid.
Het Reconstructieplan werkt op onderdelen
rechtstreeks door in het bestemmingsplan.

Het plan spreekt zich uit over zaken als
ontwikkelingsmogelijkheden (verbreding) voor
de landbouw, zones voor veehouderijbedrijven
rondom bepaalde natuurgebieden, de relatie
tussen water en wonen-landbouw-natuur,
verbetering kwaliteit van grondwater en
oppervlaktewater, recreatiemogelijkheden en
nieuwe natuurgebieden.
In het Reconstructieplan wordt ook ingegaan
op het stichten van landgoederen. Omdat
bestaande landgoederen hoog gewaardeerd
worden ligt het voor de hand om verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit mede te realiseren
in de vorm van nieuwe landgoederen.
Daarbij is voorts sprake van een wijze van
functieverandering, die kansen biedt aan
stoppende agrariërs. Nieuwe landgoederen
vormen een invulling van het begrip ‘groen
door rood’, waarbij -als compensatie voor
de aanleg van een substantiële oppervlakte
aan groen- de bouw van één of enkele (zeer)
royale landhuizen wordt toegestaan. Bij de
invulling van het groenelement wordt voor een
belangrijk deel uitgegaan van boombeplanting
in de vorm van bosachtige percelen, hoewel
-afhankelijk van de gebiedskarakteristiek- zeker
ook andere (gecombineerde) groen invullingen
denkbaar zijn.
Dit neemt niet weg, dat doorgaans per saldo
sprake zal zijn van ruimtelijke verdichting,

die met name in gebieden met waardevolle
openheid ongewenst is. Deze situaties
doen zich niet alleen voor in de specifieke
weidelandschappen, maar ook in halfopen
cultuurlandschappen. Per geval moet worden
afgewogen of verdichting met een nieuw
landgoed gewenst is. Desalniettemin lijken
de meeste kansen toch te liggen in halfopen
cultuurlandschappen en eventueel in besloten
cultuurlandschappen. De oppervlaktes van
nieuwe landgoederen bedragen minimaal 10
hectare (in de provincie Utrecht). Er is echter
voorkeur voor ontwikkeling van veel grotere
landgoederen van tientallen hectares of
clusters van kleinere landgoederen omdat dan
de natuur en landschapsfuncties beter tot zijn
recht komen.
De bebouwing op nieuwe landgoederen moet,
om ongewenste verdichting te beperken,
zoveel mogelijk geclusterd worden. Voor de
provincie Utrecht geldt dat:
•
De bebouwing op een nieuw landgoed
primair een woonfunctie dient te hebben;
•
Planinitiatieven dienen te passen
binnen de gewenste landschappelijke
ontwikkeling, geen overmatig verkeer
genereren en geen milieubeperkingen
mogen introduceren voor omliggende
agrarische bedrijven;
•
De ontwikkeling van een nieuw landgoed

•

•

•

•

binnen het landbouwontwikkelingsgebied
niet is toegestaan;
Binnen het extensiveringsgebied de
aanleg wel is toegestaan, waarbij voor
de begrensde delen van de E.H.S. een
bijzondere regeling geldt;
In verwevingsgebieden een “ja,
mits”- benadering geldt. De omzetting
van landbouwgrond naar natuur als
onderdeel van een nieuw landgoed kan
worden toegestaan, mits een check
door de gemeente heeft uitgewezen
dat de beschikbare gronden niet ook
doelmatig kunnen worden gebruikt voor
areaalvergroting en/of structuurversterking
van de nabij gelegen grondgebonden
veehouderijen. Eén en ander eventueel
gekoppeld aan (kleinschalige) kavelruil;
Ten aanzien van de gewenste omvang als
globale indicatie geldt dat wordt uitgegaan
van ten minste 10 ha. Bij het bepalen
van de definitieve omvang is zeker zo
belangrijk dat een kwalitatieve inpassing
plaatsvindt, waarbij de gebiedskwaliteiten
worden gerespecteerd en zo mogelijk
worden versterkt. De aard en omvang
van de te realiseren bebouwing dient
via maatwerk te worden bepaald
en zijn uiteraard gerelateerd aan de
ontwikkelingskosten;
Als de nieuwe bebouwing wordt

•

•

•

gesitueerd op een voormalig agrarisch
bouwperceel, waarbij tevens sprake is van
de sloop van alle voormalige stallen met
een minimum oppervlakte van 1.000 m2,
kan worden volstaan met een omvang
van 5 ha. Deze landgoedontwikkeling sluit
dan de alternatieve mogelijkheden van
functieverandering uit;
Ter indicatie voor de bebouwing wordt
uitgegaan van een huis van allure en
formaat met een inhoud van maximaal
1.500 m3;
In de begrensde delen van de E.H.S.
geen bebouwing mag komen en als
hier gronden worden ontwikkeld als
onderdeel van een landgoed, deze niet
mee tellen om aan de vereiste omvang
natuurontwikkeling te voldoen;
Met inachtneming van een zeker
privégedeelte nieuwe landgoederen
openbaar toegankelijk dienen te zijn.

De provincies Utrecht en Gelderland zullen de
voorwaarden zonodig nader uitwerken aan de
hand van concrete initiatieven.
Gevolgen voor het beleidskader nieuwe
landgoederen
•
Kansen voor nieuwe landgoederen liggen
in halfopen cultuurlandschappen en
eventueel in cultuurlandschappen;
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•
•

Afweging per initiatief is noodzakelijk;
Indicatie voor de grootte van een landgoed
is ten minste 10 ha. Voorkeur gaat uit naar
grotere landgoederen of de clustering van
meerdere landgoederen.;
Rekening moet worden gehouden met de
hiervoor genoemde aspecten.
Beeldkwaliteitplan Langbroekerwetering
(2004)
Vanuit het gebiedsgerichte beleid is op
initiatief van de provincie Utrecht voor
dit unieke gebied een intergemeentelijk
beeldkwaliteitplan opgesteld voor zes
gemeenten (Driebergen-Rijsenburg, Doorn,
Leersum, Amerongen, Bunnik en Wijk bij
Duurstede). Het beeldkwaliteitplan vormt een
nadere uitwerking van de landschapsvisie
Langbroekerwetering uit 2002.
Het beeldkwaliteitplan geeft inzicht in wat de
specifieke beeldkwaliteiten van het gebied
zijn en hoe deze kwaliteiten als inspiratiebron
kunnen worden gebruikt bij nieuwe
functiewijzigingen of veranderingen in het
buitengebied. Daarnaast vormt het plan voor
de zes gemeenten een toetsingskader voor
ondermeer de situering en verschijningsvorm
van nieuwe bebouwing en erfinrichting in
dit buitengebied. De drie voorkomende
landschapstypen (Kampenlandschap,
Coulissenlandschap en Kromme Rijnlandschap)
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zijn bepalend voor de visie en de aansluiting
bij historische beeldkenmerken eigentijdse
vormgevingsprincipes van bebouwing en
beplanting.
Specifiek is ingegaan op bijvoorbeeld
beeldkwaliteitcriteria voor nieuwe
landgoederen, omdat deze tot de mogelijke
nieuwe functies behoren in het plangebied.
De vele ridderhofsteden en landgoederen in
het Langbroekerweteringgebied zijn uniek.
Zij liggen vaak verscholen achter bospercelen
en parken. Zij dienen als monumenten van
het verleden gehandhaafd te blijven. Een
eventueel nieuw gebouw dient afhankelijk
van de functie in samenhang met de
oorspronkelijke bebouwingsopzet te worden
gesitueerd. Nieuwe bebouwing dient de
bijzondere samenhangende beeldkwaliteit van
bebouwing en beplanting niet te verstoren en
aan te sluiten bij het bestaande materiaal- en
kleurgebruik. Binnen dit kader zijn eigentijdse
toevoegingen mogelijk.
Bij de eventuele ontwikkeling van
landgoederen dienen zij naast een
planologische toets te voldoen aan ruimtelijke
randvoorwaarden. Zij dienen de huidige
landschappelijke structuur met verschillen
in een open en half open landschapsbeeld
te respecteren en zo mogelijk te versterken.
Een landgoed kan een middel zijn andere
functies dan woon- en agrarische functies te

ontwikkelen, bijvoorbeeld natuurontwikkeling,
mits passend bij de gewenste hoogwaardige
ruimtelijke uitstraling van een landgoed. Ook
kan een landgoed een nieuwe functie bieden
en gekoppeld worden aan vrijkomende
agrarische bebouwing.
Bij de ontwikkeling van nieuwe landgoederen
zou voor de vormgeving inspiratie op kunnen
worden gedaan van de oude ridderhofsteden.
Enkele randvoorwaarden voor het oprichten
van nieuwe landgoederen zijn:
•
Passend binnen de verkavelingsstructuur
en ter versterking van de
landschapsstructuur. Bij verdichting van
het landschap de maat en schaal van
bestaande bosgebieden aanhouden en
de kenmerkende afwisseling in openheid
en beslotenheid respecteren. Tevens de
lange zichtlijnen van de Heuvelrug naar het
Kromme Rijnlandschap en vice versa intact
houden.
•
Eventueel een koppeling leggen met de
plaatsen van verdwenen ridderhofsteden.
Dan wel rekening houden met het behoud
van archeologische waarden.
•
Indien gelegen binnen het
Coulissenlandschap, aansluiten bij het
introverte karakter van bestaande
ridderhofsteden, zodat zij zich met hun
parkbossen voegen in een bescheiden
presentatie aan de voorzijde van de

•

•

•

•

landhuizen.
Geïnspireerd op de opbouw van de oude
ridderhofsteden met een hoofdgebouw,
toren, grachten, poortgebouw, oprijlaan
en follies, maar in een eigentijdse
uitvoering zodat ze duidelijk van deze tijd
zijn en geen karikatuur vormen van oude
landgoederen.
Met een herkenbare hoofdvorm,
aansluitend op de baksteen of licht
gekleurd stucwerk voor het hoofdgebouw.
Voorerven en voortuinen met fraaie
uitstraling inrichten, spaarzaam omgaan
met verharding.
Ontwikkelingen moeten passen binnen het
beleid van de provincie Utrecht.

Gevolgen voor het beleidskader nieuwe
landgoederen
Nieuwe landgoederen dienen, naast
een planologische toets, te voldoen aan
eerdergenoemde randvoorwaarden.
Nieuwe initiatieven dienen landschappelijke
structuren te respecteren en waar nodig te
versterken. Verder sluit het beeldkwaliteitsplan
Langbroekerwetering (2004) aan bij de eisen
die zijn gesteld in het streekplan van de
Provincie Utrecht.

Landschapsontwikkelingsplan Kromme
Rijngebied + (2009)
In het Landschapsontwikkelingsplan
Kromme Rijngebied + worden de volgende
gebieden onderscheiden. Voor elk gebied zijn
doelstellingen geformuleerd.
Visie zuidflank
•
Behouden en versterken van de groene
vensters op de flanken tussen de dorpen
ten behoeve van een goed ecologisch
functioneren tussen Heuvelrug en lager
gelegen gebieden zijn samen met goede
recreatieve doorsteken en een fraaie
landschappelijke afwisseling, passend
bij het landschapstype een must. In de
groene vensters is nieuwe bebouwing niet
gewenst.
•
De zuidflank biedt een zeer fraaie
ruimtelijke verscheidenheid met ook gave
open ruimten, zoals de engen (essen) en
de kleinere open ruimten in het Kampenen Slagenlandschap, die behouden
dienen te blijven. Herstel en versterking
is wenselijk van bij het landschapstype
passende landschapselementen en
gebaseerd op de historische patronen met
streekeigen landschapselementen, zoals
erfbeplantingen, singels, houtwallen,
bosjes, lanen, sprengen en waterlopen.
Nieuwe ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld

•
•

•

een golfbaan of nieuwe landgoederen)
dienen de landschapsstructuur en de
natuurdoelstellingen te ondersteunen,
anders zijn zij niet gewenst.
Realiseren van het grote aantal evz’s.
Behouden van de ruimtelijke beleving
en afwisseling, inclusief de groenen landschapsstructuur van de
landgoederengordel van de Stichtse
Lustwarande. Dit kan door enerzijds
een actief herstel van groene structuren
en anderzijds storende ontwikkelingen
(o.a. parkeerplaatsen, hekken, niet goed
ingepaste functies) zoveel mogelijk
weg te halen, goed in te richten of te
vermijden en in de toekomst niet toe te
staan. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
dienen getoetst en gekoppeld te worden
aan de beeldkwaliteit en identiteit van de
Lustwarande, waardoor zij de identiteit van
het geheel verder versterken in plaats van
verstoren of afbreken.
Herstellen van cultuurhistorische
structuren door een gericht beheer en
ontwikkeling, zoals van lanen, zichtlijnen
vanuit onder andere de buitens en
kastelen naar kerktorens of dwars op de
heuvelrug, sprengen vanaf de heuvelrug
naar de vijvers van landgoederen,
vijvers, waterlopen, kwelgebieden en
eikenhakhoutbosjes.
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•

Herstellen en ontwikkelen van de
beeldkwaliteit van de doorgaande en
historische hoofdwegen door verhardingsmateriaal en groenstructuur aan te passen.

Visie bosrijke heuvelrug
•
Behouden en versterken van de ruimtelijke
afwisseling van besloten en open ruimtes,
zowel op de Heuvelrug als op de flanken.
Deze afwisseling draagt bij aan de beleving
en kan ook recht doen aan de historische
situatie, waarbij er veel meer heide op de
stuwwal was;
•
Opheffen van de versnippering van
leefgebieden voor diersoorten door het
aanleggen en duurzaam veilig stellen van
belangrijke bosverbindingen, ecoducten en
goede ecologische verbindingen over de
flanken van de Heuvelrug. Ook voor droge
heide en graslanden zijn verbindingen
binnen de heuvelrug wenselijk. Mogelijk
kunnen deze gecombineerd worden met
het herstel van cultuurhistorische patronen,
zoals schapendriften of oude zichtlijnen;
•
Verbeteren van het beheer van de bossen
(natuurboskernen, zelfregulerende
natuurbossen en bossen met verhoogde
natuurwaarden) en de instandhouding
van de belangrijke open milieus (heide,
droge graslanden, zandverstuivingen)
met bijbehorende waterhuishouding.
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•

Belangrijk is dat ten behoeve van het
ecohydrologische systeem de infiltratie
van water optimaal is (en niet wordt
opgepompt), zodat in de omgeving van
de Heuvelrug aan alle kanten schoon
kwelwater naar boven komt. Enige variatie
in het beheer door de verschillende
eigenaren draagt ook bij aan de
ecologische diversiteit;
Extensiveren van de recreatie in de kern

van deze zone. Beleefbaar maken van
de diversiteit aan cultuurhistorische
kwaliteiten van dit gebied.
Visie Gelderse Vallei
•
Versterken van de landschapselementen,
passend bij het landschapstype door
toevoeging van bijvoorbeeld singels,
bomenlanen, bosjes en erfbeplantingen;
•
Versterken van de Grebbelinie als ruimtelijk

•

•

•

herkenbare structuur met bijbehorende
schootsvelden en inundatiezones;
Ontwikkelen van nieuwe natuur en
goede ecologische verbindingen op de
waardevolle gradiënt van de Heuvelrug
naar de vallei. Ontwikkelen van natte
heide binnen de zoekgebieden in de vallei;
Tussen Overberg en Veenendaal
accommoderen van recreatieve uitloopmogelijkheden voor de bevolking van
Veenendaal in afstemming met de
aanwezige en potentiële natuurwaarden;
Nieuwe zoekgebieden voor
verblijfsrecreatie dienen in de
landschapsstructuur te worden ingepast
en bij te dragen aan de versterking van
natuur- en landschapswaarden;

Visie uiterwaarden
De uiterwaarden staan in het teken van Ruimte
voor de Rivier en een grote bovenregionale
ecolgische structuur. Bij de ecologische
ontwikkeling mogen echter niet de historische
waarden ontkend worden. Bij herinrichting
is een evenwichtige afweging noodzakeijk
van deze waarden. Ook is een afwisselend
landschap waardevol, met doorzichten
en typerende struwelen van bijvoorbeeld
meidoorn en graslanden, die door agrariërs
extensief beheerd worden met in achtneming
van de natuurdoelstellingen.De ecologische
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streefbeelden bestaan onder andere uit
hooilanden, natte graslanden, rivierbossen en
nevengeulen.
Nieuwe Landgoederen
Het LOP borduurt per zone voort op de
uitgangspunten van de provincie. Voor het
beleidskader nieuwe landgoederen is het
volgende van belang:
Verwevingszone Utrechtse Heuvelrug en
Langbroekerwetering
•
Op de Heuvelrug zelf dienen nieuwe
landgoederen bij te dragen aan de
versterking van de natuurwaarden en de
gewenste samenhang en een afname van
de bebouwing;
•
Op de noordflank dienen nieuwe
landgoederen de natuurlijke en
landschappelijke gradiënt te versterken en
mogelijk een nieuw concept te bieden voor
de verblijfsrecreatie;
•
Op de zuidflank hebben de historische
buitens en landgoederen en de bestaande
NSW landgoederen voor een duurzame
instandhouding en beheer van de gronden
gezorgd. Er is hier bijna geen ruimte voor
nieuwe landgoederen. Belangrijk is dat
de gradiënt van de dorpen in stand blijft
Alleen als nieuwe landgoederen geen
nieuwe storende bebouwingslocaties

toevoegen kunnen zij een rol spelen
in de gewenste landschaps- en
natuurontwikkeling.
Gevolgen voor het beleidskader nieuwe
landgoederen
Nieuwe landgoederen zijn uitsluitend gewenst
in het Kampenlandschap, het Slagenlandschap
en het Jonge heideontginningenlandschap (zie
kaart landschapsontwikkelingsplan).
Wanneer landgoederen worden gesticht in
deze gebieden moet worden aangetoond
dat gebruik is gemaakt van de ruimtelijke
uitgangspunten en de bouwstenen die
gelden voor dit landschaptype, zoals deze
hiervoor zijn genoemd. Daarnaast moeten
de doelstellingen van het desbetreffende
deelgebied in acht worden genomen.
Visie voor de Stichtse Lustwarande (2005)
De Stichtse Lustwarande is het gebied wat ligt
tussen De Bilt en Rhenen en verbonden wordt
door een provinciale weg. Het ligt gedeeltelijk
in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
De Stichtse Lustwarande wordt aangeduid
als gebied met belangrijke cultuurhistorische
structuren.
De provincie wil hierop sturen door:
•
het verbeteren van de Stichtse Lustwarande
als gordel van buitenplaatseenheden:
•
het helder houden en versterken van laan-
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•
•

en zichtlijnstructuren;
nadere eisen stellen aan de inrichting van
buitenplaatsen;
nadere eisen stellen aan de inrichting van
villaparken.

Om activiteiten van de Stichtse Lustwarande
richting te kunnen geven is (door de Provincie
in overleg met de betrokken gemeenten) een
streefbeeld opgesteld voor de ruimtelijke
inrichting:
•
De bestaande, nog herkenbare Stichtse
korrels worden niet verder aangetast en
ondergaan waar mogelijk een versterking
van hun korrelstructuur. Nieuwe
ontwikkelingen worden uitgevoerd op een
manier waardoor de korrelstructuur helder
tot uiting komt;
•
De nu nog bestaande open ruimtes
(engen) worden niet verder volgebouwd
en waar mogelijk wordt eerder bebouwde
of beboste open ruimtes weer open
gemaakt;
•
De landschappelijke lijnen (zichtassen,
waterlopen, schaapsdriften, lanen) dwars
op het reliëf van de Heuvelrug worden niet
verder aangetast en eerder verdwenen
lijnen worden weer hersteld of versterkt;
•
De provinciale weg wordt weer een
bescheiden en informele straatweg.
Bij deinrichting en aankleding van
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de weg wordt gebruik gemaakt van
de inrichtingsprincipes zoals die zijn
beschreven in het Beeldkwaliteitplan de
Stichtse Lustwarande.
Specifiek voor landgoederen is door de
provincie een streefbeeld opgesteld:
•
De Stichtse korrelstructuur wordt
weer goed herkenbaar gemaakt, bij
herontwikkeling of nieuwbouw worden
de principes van de korrelbouw in acht
genomen;
•
Noord-zuidrelaties worden verder
versterkt, door herstel van zicht-lijnen
en lanenstelsels en restauratie van
sprengsystemen;
•
De hoogwaardige kantooromgeving past
zich ook aan tot hoogwaardige werklocatie
in een groene, landschappelijke omgeving;
•
Het gebied functioneert als een poort
voor het Nationaal Park en herbergt een
informatie- of bezoekerscentrum voor de
Stichtse Lustwarande.
Gevolgen voor het beleidskader nieuwe
landgoederen
De kwaliteit van de Stichtse Lustwarande
wordt verbeterd. De korrelstructuur welke nu
door de bouw van bedrijven e.d. is verbroken
zal worden hersteld. De Stichtse Lustwarande,
welke zich gedeeltelijk bevindt in het Nationaal

Park Utrechtse Heuvelrug, zal gaan functioneren
als een poort voor het desbetreffende park.
Beleid Waterschap Vallei & Eem en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
De gemeente Utrechtse Heuvelrug valt onder
twee verschillende waterbeheersgebieden.
Deze gebieden behoren tot de
waterbeheerders Waterschap Vallei & Eem
en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Beide Waterschappen willen een duurzaam
watersysteem creëren door middel van de
volgende strategieën:
•
Vasthouden, bergen en afvoeren. Dit is
een trits die inmiddels wordt beschouwd
als een belangrijke pijler voor duurzaam
waterbeheer, een pijler die vooral op het
waterkwantiteitsbeheer van toepassing
is. De trits omvat ten eerste het zo lang
mogelijk vasthouden van gebiedseigen
water, vervolgens het zo veel mogelijk in
eigen beheersgebied bergen van overtollige
neerslag en als laatste het zo traag mogelijk
afvoeren van overtollig water;
•
Het verminderen dan wel opheffen van
verdroging (natuur) en het minimaliseren
van wateroverlast en vochttekort
(landbouw). Hierbij rekening houdend
met andere functies, zoals verspreide
bebouwing;
•
Het behouden en ontwikkelen van

56

•

•

•

•

57

waardevolle water- en oevervegetaties
door het aanpassen van het onderhoud
en het verbeteren van de waterkwaliteit.
Dit laatste wordt bereikt door het zo
goed mogelijk vasthouden van water in
gebieden met een goede waterkwaliteit. Er
dient tenminste voldaan te worden aan de
ecologische normdoelstellingen (END) van
het middelste niveau;
Het garanderen van het gewenste
veiligheidsniveau en het voorkomen
van wateroverlast. Hiervoor worden
oplossingen gezocht door water meer
ruimte te bieden;
De natuurlijke variatie in de verschillende
gebieden zoals veen-, zand-, klei- en
kwelgebieden herstellen. Hiervoor wordt
onder andere het beheer en onderhoud in
de diverse gebieden voor zover mogelijk
aangepast, op basis van de landelijke
doelstelling met betrekking tot de realisatie
van ecologische verbindingszones;
Zoveel mogelijk rekening houden met
recreatieve functies en meervoudig
ruimtegebruik van water. Hiervoor wordt
onder andere gewezen op de toegekende
gebruiksfuncties en wordt voornamelijk
samengewerkt met andere organisaties;
De belevingswaarde van water
behouden of versterken. Water speelt een
belangrijke rol bij de herkenbaarheid van

verschillende landschappen en draagt
bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de
stedelijke en landelijke leefomgeving.
Daarnaast bezitten veel watersystemen
cultuurhistorische waarden, zoals de
ontginningspatronen.
Gevolgen voor het beleidskader nieuwe
landgoederen
Het stichten van nieuwe landgoederen biedt
goede kansen om concrete invulling te geven
aan de bovenstaande strategieën van de
beide waterschappen. Bij het ontwikkelen
van een landgoed moet derhalve worden
aangetoond dat de genoemde strategieën
op verantwoorde wijze zijn meegenomen
in de planontwikkeling. De uitwerking
van de strategieën vormt een belangrijk
toetsingscriterium bij de beoordeling van een
voorgenomen landgoedplan.

Gemeentelijk beleid
Bestaand gemeentelijk beleid heeft invloed op
het nieuwe landgoederenbeleid. Het betreft:
•
Structuurvisie 2030, Groen dus vitaal
(2010);
•
Welstandsnota (2008);
•
Kaderstelling Landgoedontwikkeling
gemeente Doorn (2005);

•
•

Bestemmingsplannen buitengebied van de
voormalige gemeenten;
Kadernota Recreatie en Toerisme gemeente
Utrechtse Heuvelrug.

Structuurvisie 2030 , Groen dus vitaal
(2010)
Met de Structuurvisie 2030 zijn afspraken op
hoofdlijnen vastgelegd over hoe belangen
gewogen worden en welke structuren
veranderd worden. Afwegingen om
ontwikkelingen wel of niet toe te staan of
kwaliteiten wel of niet verder te ontwikkelen
kunnen zo makkelijker gemaakt worden. Het is
de maatschappelijke opgave van de gemeente
om de bestaande kwaliteiten op de juiste wijze
te beheren en nieuwe omgevingskwaliteiten
toe te voegen, daar waar echte mogelijkheden
voor worden gezien.
Er wordt ingezet op het duurzaam versterken
van natuurgerichte vormen van recreatie
die aansluiten bij de mogelijkheden en
beperkingen van het Nationaal Park en de
lage gebieden aan de rand van de gemeente.
Daarnaast wordt recreatief medegebruik
van de landgoederen bevorderd door het
stimuleren van cultuurhistorische vormen van
recreatie. Voor de verblijfsrecreatie wordt een
hoogwaardige en duurzame doorontwikkeling
gestimuleerd.
Hoewel nieuwe landgoederen op zich niet
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cultuurhistorisch zijn, bestaat de wens ze
gedeeltelijk wel in dat kader te zien. De
vraag wanneer ze ingezet kunnen worden en
welke eisen aan de gebouwen en terreinen
gesteld kunnen worden, moet verder worden
uitgewerkt. Nieuwe landgoederen zullen
een belangrijke rol spelen in het kader van
groene compensatie en ontwikkeling van
landschappelijke waarden.

dient rekening te worden gehouden met
provinciaal landgoederenbeleid en het
beeldkwaliteitsplan Langbroekerwetering
(2004). Tevens dienen nieuwe landgoederen
een statige uitstraling te hebben. In de
welstandsnota worden objectcriteria gesteld
ten aanzien van nieuwe landgoederen.
Bouwplannen voor bebouwing op nieuwe
landgoederen zullen aan deze opbjectcriteria
worden getoetst door de welstandscommissie.

Gevolgen voor het beleidskader nieuwe
landgoederen
Nieuwe landgoederen spelen een belangrijke
rol in het kader van groene compensatie en
ontwikkeling van landschappelijke waarden.
Per locatie dient te worden gekeken of de
gewenste ontwikkeling past binnen het
voorgestelde wensbeeld.

Gevolgen voor het beleidskader nieuwe
landgoederen
Voor het realiseren van nieuwe landgoederen
zijn welstandseisen opgenomen, aansluitend
bij het Beeldkwaliteitsplan
Langbroekerwetering (2004) en het Streekplan
van de Provincie Utrecht.

Welstandsnota (2008)
In de Welstandsnota wordt een beschrijving
gegeven van landgoederen. Landgoederen
zijn waardevolle elementen die het
cultuurhistorische karakter van de gemeente
versterken. Beleid van de gemeente
is het in stand houden van bestaande
cultuurhistorische waarden. Daarnaast wordt
ruimte geboden voor het nieuw aanleggen
van landgoederen. Deze nieuwbouw
is aan een aantal eisen gebonden ten
aanzien van oppervlaktematen. Hierbij

Kaderstelling Landgoedontwikkeling
gemeente Doorn (2005)
In het buitengebied van de voormalige
gemeente Doorn doet zich de vraag
voor, of – en zo ja, onder welke specifiek
voorwaarden – er ruimte geboden zou moeten
worden voor de ontwikkeling van nieuwe
landgoederen. Het concreet formuleren van de
uitgangspunten/criteria is vanwege de hoge
landschappelijk en cultuurhistorische waarden
van groot belang.
Het afwegingskader voor de beoordeling van

58

plannen voor nieuwe landgoederen bestaat uit
drie onderdelen:
•
Algemene voorwaarden, opgenomen
in het reonstructieplan Gelderse Vallei/
Utrecht-Oost,
•
Regionale gebiedsvoorwaarden
voortkomend uit het Beeldkwaliteitsplan
Langbroekerwetering,
•
Lokale, door de gemeenteraad van Doorn
vastgestelde, voorwaarden.
De eerste twee aspecten vloeien voort uit
eerder behandelde beleidsstukken. De lokale
voorwaarden worden hier verder besproken.
Het uitgangspunt voor de voormalige
gemeente Doorn is dat enerzijds het agrarische
karakter van het bedoelde buitengebied
zoveel als mogelijk moet worden behouden.
Anderzijds pleiten met name de in het
reconstructieplan genoemde milieuproblemen
voor creatieve oplossingen. Indien plannen
voor nieuwe landgoederen worden ingediend,
die uitgaan van het opheffen van een agrarisch
bedrijf, waarbij vrijkomende gronden in ruime
mate - te denken valt aan tenminste 60%,
gekocht of gepacht - kunnen worden door
achterblijvende agrariërs dan kan daarvoor
toestemming worden gegeven mits:
•
Het plan de afweging door middel van de
checklist van de reconstructiecommissie
en van het BKP Langbroekerwetering (ook
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al valt het gebied waarvoor het plan wordt
ingediend niet dan wel niet geheel in het
Langbroekerweteringgebied) een positieve
beoordeling heeft gekregen;
Het totaal aantal nieuwe landgoederen
(zijnde een stuk terrein met slechts één
hoofdgebouw) beperkt blijft tot 3 of
minder;
Het hoofdgebouw maximaal 2 à 3
wooneenheden mag bevatten;
Bij vestiging van meerdere landgoederen
dient (ter voorkoming van een uitstraling
van massaliteit) de tussenruimte tussen
de hoofdgebouwen van die landgoederen
minimaal 500 meter te bedragen;
Het hoofdgebouw van een nieuw landgoed
dient zo dicht mogelijk bij de bestaande
openbare weg gesitueerd te worden om
een vrije doorkijk in zuidelijke richting
optimaal te behouden;
Dubbele toepassing van een beroep op
de reconstructiewet tesamen met één of
meerdere andere regelingen wordt niet
mogelijk/toegestaan;
Vanwege het belang dat Doorn hecht
aan de hoge landschappelijke en
cultuurhistorische waarden van het gebied,
verdienen ingediende plannen voor
nieuwe landgoederen de zware procedure
van planherziening en toetsing (naast
het BKP Langbroekerwetering) aan de

•

•

landschapsvisie en Welstandsnota;
Voor een tijdige realisatie en duurzame
instandhouding van een nieuw landgoed
wordt een kettingbeding bij een
privaatrechtelijk overeenkomst (duurzame
instandhouding) en een bankgarantie
(realisatie) vereist;
Er wordt voor gepleit om een deel van het
grondgebied van het nieuwe landgoed in
aanleg door verpachting opnieuw extensief

•

agrarisch gebruikt te laten worden door
omliggende agrariërs;
Een financiële verplichting moet worden
aangegaan dat niet alleen bebouwing,
maar ook de realisatie van het complete
landgoedplan inclusief vereiste
natuuraanleg gerealiseerd zal en kan
worden.
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Gevolgen voor het beleidskader nieuwe
landgoederen
Bij het ontwikkelen van nieuwe landgoederen
worden de hiervoor genoemde aspecten in
acht genomen.
Bestemmingsplannen buitengebied
In de gemeente gelden enkele
bestemmingsplannen buitengebied. De
aspecten, die op landgoederen betrekking
hebben worden hier in hoofdlijnen
beschreven. Hierbij is met name het
bestemmingsplan buitengebied Leersum
van belang voor het landgoederenbeleid.
Dit bestemmingsplan is het meest recent
en bevat een visie op landgoederen. De
overige bestemmingsplannen bevatten geen
landgoederenbeleid. Het bestemmingsplan
Leersum is derhalve iets uitvoeriger
beschreven, omdat de bestemmingsmethodiek
van dubbelbestemmingen hierin goed is
uitgewerkt.
Buitengebied Leersum (2005)
Het Reconstructieplan heeft een directe doorwerking naar het provinciale Streekplan, dat
als toetsingskader geldt voor de gemeentelijke
bestemmingsplannen. Deze doorwerking naar
het Streekplan (en dus indirect op het bestemmingsplan) heeft onder andere betrekking op
het beleid voor nieuwe landgoederen.
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Het ontwikkelen van nieuwe landgoederen
geniet een toenemende belangstelling.
Nieuwe landgoederen passen in het kader van
plattelandsvernieuwing en kunnen bijdragen
aan natuur- en landschapsbeleid. Hierbij
valt te denken aan realisatie van ecologische
verbindingszones en particulier beheer van
delen van het landelijk gebied. De gemeente
staat open voor initiatieven om nieuwe
landgoederen te ontwikkelen. Bij plannen
voor nieuwe landgoederen dient duidelijk
gemaakt te worden hoe de functies wonen,
werken, bos/natuur én landbouw duurzaam als
één geheel kunnen voortbestaan in de vorm
“landgoed”. Daarnaast moet duidelijk worden
in hoeverre functieverandering bijdraagt aan
een grotere landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische kwaliteit van het geheel.
Aantasting van karakteristieke elementen is
daarbij niet acceptabel. Naast de genoemde
onderzoeksvragen, gelden een aantal concrete
criteria waaraan het toekomstig landgoed
moet voldoen, waaronder:
•
minimaal 5 ha, indien een oppervlakte
aan voormalige bedrijfsgebouwen van ten
minste 1000 m2 wordt gesloopt;
•
minimaal 15 ha, indien een oppervlakte
aan voormalige bedrijfsgebouwen van
minder dan 1000 m2 wordt gesloopt;
•
één hoofdgebouw of gebouwencomplex;
mogelijkheden voor ondergeschikte

economiche drager;
•
hoofdfunctie van gebouw is wonen;
•
minimaal 60% nieuw bos of natuurterrein;
openbaar toegankelijk.
Bij het ontwikkelen van nieuwe landgoederen
geeft het concept beeldkwaliteitsplan
buitengebied Leersum-Noord (welke geldt
voor de noordelijk deel van Leersum)
aanknopingspunten voor de landschappelijke
inpassing van het complex.
Gevolgen voor het beleidskader nieuwe
landgoederen
Bij de ontwikkeling van nieuwe landgoederen
dient aangetoond te worden hoe verschillende
functies samen tot één duurzaam geheel
“landgoed” gevormd kunnen worden. Er
gelden daarnaast enkele criteria betreffende
de invulling van een toekomstig landgoed.
Buitengebied Amerongen, Buitengebied
Doorn, Buitengebied Driebergen en
Buitengebied Maarn
In de voormalige gemeenten Amerongen,
Doorn, Driebergen en Maarn is geen specifieke
wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het
bestemmingsplan om gronden te wijzigen
naar de bestemming landgoed.

Kadernota Recreatie en Toerisme gemeente
Utrechtse Heuvelrug (2006)
De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug
heeft in 2006 toerisme en recreatie als
één van de speerpunten binnen het
gemeentelijk beleid genoemd. Voor de
consument zijn recreatie en toerisme vormen
van vrijetijdsbesteding, net zoals sport en
cultuur. De overheid ziet toerisme als een
belangrijke economische sector, waarbij
de rol van de overheid (rijk, provincie en
gemeente) zich vooral richt op het scheppen
van de juiste randvoorwaarden. Bij recreatie
gaat het om publieke goederen die
voorzien in de behoeften van mensen. De
ontplooiingsmogelijkheden van het toeristisch
recreatieve bedrijfsleven zijn echter ook sterk
verweven met die fysieke omgeving.
Het toeristisch beleid en het ruimtelijk beleid
kunnen daarom niet los van elkaar gezien
worden.
Deze Kadernota Recreatie en Toerisme 20072011 is dan ook bedoeld om te komen tot
uitgangspunten voor toeristisch en recreatief
beleid waarin de toeristische en recreatieve
mogelijkheden binnen de gemeente Utrechtse
Heuvelrug optimaal worden benut.
Het toeristisch-recreatief product heeft
raakvlakken met een groot aantal
beleidsterreinen, waaronder het terrein van de

ruimtelijke ordening. Hierdoor is een integrale
aanpak van de kadernota noodzakelijk.
Rekening houden met de kadernota bij het
opstellen van het landgoederenbeleid is dus
wenselijk.
De volgende uitgangspunten van de
Kadernota Recreatie en Toerisme zijn van
belang:
•
Het initiatief moet bijdragen aan de
ontwikkeling van recreatie en toerisme
binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug;
•
De kwaliteit en verbetering van het
product en landschap staat voorop;.
•
Verbetering van de recreatiemogelijkheden
voor de eigen inwoners van de gemeente;
•
Inzetten op toename van (kort) verblijf
(weekend/midweek) en verlening van

•

•

verblijf;
Spreiding van recreatie (weekend/
doordeweeks, privé/zakelijk,
hoogseizoen/laagseizoen);
Goed gastheerschap en gastvrijheid.

Conclusies voor het beleidskader nieuwe
landgoederen
Het speerpunt van de gemeente is het
vergroten van de recreatieve en toeristische
aantrekkelijkheid. Een landgoed kan een
bijdrage leveren aan de vergroting van de
recreatieve waarde. Hiermee kan het landgoed
een grotere (recreatieve) aantrekkelijkheid
krijgen voor zowel de inwoners van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug als de
bezoekers van buitenaf.
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Bijlage 2
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[Z^id[]ZiVVc\gZcoZcYZaVcY\dZY
VahodYVc^\\Z`lVa^ÓXZZgYWa^_[i#7^_
ZZcVVcaZjcgVc\hX]^``^c\]ZZ[ij
lZiiZa^_`\Zo^Zc\ZZcbZYZlZg`^c\
kVcYZZ^\ZcVVgkVc]ZiVVc\gZc"
oZcYZCHL"aVcY\dZYcdY^\#<ZaZi
deYZg^h^XdÊh`Vc]ZikddgjidX]
WZaVc\g^_`o^_cdbbZiYZoZZ^\ZcVVg
cVYZgZV[hegV`ZciZbV`Zc#AZ\YZoZ
dcYZga^c\kVhi^cZZcXdcigVXi#

7Zha^hWddb/YZVVckgV\Zg

hiVgi
7ZcijYZZ^\ZcVVgkVc
]ZiaVcY\dZY4

=ZZ[ij]ZiaVcY\dZY
^ckgjX]i\ZWgj^`d[Zg["
eVX]i&j^i\Z\ZkZc4
_V r

9ZkgjX]i\ZWgj^`Zgd[
Zg[eVX]iZg!bdZiYZ
VVckgVV\YdZc#J`jci
_V r lZabZZegdÓiZgZckVc
YZÓhXVaZkddgYZaZc
r\Vc^ZikZgYZg

cZZ
n

cZZ
n
7ZcijkgjX]i\ZWgj^`Zg
d[Zg[eVX]iZg&kVc]Zi
aVcY\dZY4

J`jciYZVVckgVV\
YdZc
r\VkZgYZg
_V r

cZZ
n
J`jci\ZZcVVckgVV\
YdZc
r\Vc^ZikZgYZg

=jjgVcVad\ZkdgbkVcZg[eVX]i
>hYZdcgdZgZcYZoVV``aZ^cZgYVck^_[]ZXiVgZZc^cZg[eVX]ij^i\Z\ZkZcodcYZgYVi]^ZgW^_YZ
ZXdcdb^hX]ZZ^\ZcYdb^hdkZg\ZYgV\Zc]jjgVcVad\ZkdgbkVcZg[eVX]i!YVc`VcVaaZZcYZ
]dd[Y\ZgZX]i^\YZWaddi"Z^\ZcVVgYZVVckgVV\YdZc#

)

*

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

'=Zi\ZW^ZY
_ '#&DeeZgkaV`iZ

JlaVcY\dZYbdZib^c^bVVak^_[
]ZXiVgZ\gddio^_c#BVVgVah]Zi
\VVidbZZc]^hidg^hX]ZWj^iZc"
eaVVihkVcb^c^bVVac]ZXiVgZd[
ZZcYZZaYVVgkVc!YVc^hYVidd`
kdaYdZcYZ#7ZYgVV\iYZdeeZgkaV`"
iZkVcjlaVcY\dZYb^cYZgYVc
k^_[]ZXiVgZ49Vc^hdcYZgkddg"
lVVgYZcZZc\ZoVbZca^_`ZgVc\"
hX]^``^c\bZiZZcVVc\gZcoZcY
aVcY\dZYbd\Za^_`#
DblZa`ZdeeZgkaV`iZ\VVi]Zi4
=Zi\VVidbYZdeeZgkaV`iZkVcVaaZ
iZggZ^cZcZcdehiVaaZcY^ZbZZiZaaZc
kddgYZgVc\hX]^``^c\#D[YZoZ
iZggZ^cZcZcdehiVaaZcbZZiZaaZc!
hiZaijkVhi^cYZkda\ZcYZ]dd[Y"
hij``Zc#6ahYZiZggZ^cZcd[dehiVa"
aZcc^ZibZZiZaaZckddgYZgVc\hX]^`"
`^c\!iZaiYZdeeZgkaV`iZYVVgkVc
dd`c^ZibZZ#

LVi^hZZc]^hidg^hX]Z
Wj^iZceaVVih4
9Vi^hZZcaVcY\dZYbZiZZcij^cd[
eVg`kVckg&-*%#
9ZWj^iZceaVVihVahXdbeaZm"d[iZc
b^chiZckVcYZdcYZgYZaZcYVVg"
kVc"^hZZcWZhX]ZgbYbdcjbZci#
9Vi]dZ[ic^Zi]Zi]dd[Y\ZWdjlkVc
YZWj^iZceaVVihiZo^_c!]Zi`Vcdd`
ZZcW^_\ZWdjld[ZZcVcYZgZdehiVa
o^_cY^ZidiYZWj^iZceaVVihWZ]ddgi#

KddglVVgYZ
9ZZZghiZVVcaZ\kVcij^cd[eVg`^h
cd\]Zg`ZcWVVgVVclZo^\#
9VibdcjbZci^h^c\ZhX]gZkZc^c]Zi
BdcjbZciZcgZ\^hiZgkVcYZG^_`h"
Y^ZchikddgYZBdcjbZciZcodg\



hiVgi
>hjlaVcY\dZYZZc
GVc\hX]^``^c\
VVcZZc\ZhadiZc\ZW^ZY
^hbd\Za^_`
_V r
kVciZcb^chiZ*]V4
r\VkZgYZgbZi'#'
cZZ
n
>hjldcgdZgZcYZoVV`
GVc\hX]^``^c\
d[WZ]ddgiYZoZidi
^hbd\Za^_`
ZZcVVcZZc\ZhadiZc
r\VkZgYZgbZi'#'
]^hidg^hX]ZWj^iZceaVVih
_V r
kVcbZZgYVc&]V4

LVildgYikZghiVVcdcYZgÉcVjlZ
]^hidg^hX]ZWVcYÊ
:ZcaVcY\dZY`aZ^cZgYVck^_[
]ZXiVgZ`VcldgYZc\ZgVc\hX]^`i#
=ZiaVcY\dZYbdZiYVclZaZZc
VVciddcWVgZ]^hidg^hX]ZhVbZc]Vc\
]ZWWZcbZi]ZiaVcY\dZYlVVg]Zi
VVc\gZchi#KVcZZcVVciddcWVgZ
cVjlZ]^hidg^hX]ZWVcY^hhegV`ZVah
W^_kddgWZZaY/
& 7Z^YZdcgdZgZcYZoV`Zc^c]ZikZg"
aZYZcaVc\Yjg^\^cWZo^ilVgZckVc
YZoZa[YZZ^\ZcVVg#
'KZghX]^aaZcYZZ^\ZcVgZcVa_VgZc"
aVc\ZZc\ZoVbZca^_`WZ]ZZgkddg
WZ^YZdcgdZgZcYZoV`ZckdZgZc#
9^i`Vco^_cj^i]Zidd\ejcikVc
cVijjgWZ]ZZgd[dbXjaijjg"
iZX]c^hX]ZgZYZcZc#
9ZcVjlZ]^hidg^hX]ZWVcY`jcij
dcYZgbZZgVVcidcZcbZi\Z\ZkZch
j^i]^hidg^hX]ZWgdccZc!lZiZchX]Ve"
eZa^_`Za^iZgVijjg!V`iZc!dkZgZZc"
`dbhiZcWZ]ZZgheaVccZcd[`VYVh"
igVaZj^iigZ`hZah#

+

7Zha^hWddb/^hjlaVcY\dZY\gddi\ZcdZ\4

cZZ
n
>hjldcgdZgZcYZoVV`
ZZcVVcZZc\ZhadiZc
\ZW^ZYkVcbZZgYVc
&]V4

<gZchijldcgdZgZcYZ
GVc\hX]^``^c\
oVV`VVcZZcVcYZg
^hbd\Za^_`
aVcY\dZYYVi`aZ^cZg
r\VkZgYZgbZi'#'
^hYVc*]V#:cWZhiVVi
ijhhZcWZ^YZoV`Zc
_V r ZZccVjlZ]^hidg^hX]Z _V r
WVcY#:c^hYZdeeZg"
kaV`iZkVcWZ^YZoV`Zc
\ZoVbZca^_`iZcb^chiZ
*]V4
cZZ
n

cZZ
n
>hjldcgdZgZcYZoVV`
ZZcVVcZZc\ZhadiZc
\ZW^ZYkVc&]Vd[
b^cYZgZc^h]^ZgZZc
dehiVade\ZaZ\ZcY^Z
kg&.)%^h\ZWdjlY4

<gZchijldcgdZgZcYZ
GVc\hX]^``^c\
oVV`VVcZZcgZZYh
^hbd\Za^_`
\ZgVc\hX]^`iaVcY\dZY
r\VkZgYZgbZi'#'
ZcWZhiVViijhhZcWZ^YZ
_V r oV`ZcZZccVjlZ
_V r
]^hidg^hX]ZWVcY4:c
^hYZdeeZgkaV`iZkVc
WZ^YZoV`Zc\ZoVbZc"
a^_`iZcb^chiZ*]V4

cZZ
n

cZZ
n

GVc\hX]^``^c\^hc^Zibd\Za^_`
r\Vc^ZikZgYZg

,

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

_ '#':c\Z]ZZa
7Zha^hWddb/kdgbijlaVcY\dZYc\Z]ZZa4

:ZclZ\!heddg!Y^_`d[lViZgadde
Y^ZdkZgjlaVcY\dZYaddei!`Vc
YZhVbZc]Vc\kVcjlaVcY\dZY
kZghidgZcZc^cWgZj`YdZcVVc]Zi
cVijjghX]ddc#9VibV\c^Zi#

hiVgi
LdgYijlaVcY\dZY
YddghcZYZcYddgZZc
lZ\!heddg!Y^_`d[
lViZgadde4

7ZhiVViZgZZcaVcYhX]VeeZa^_`Zd[
[jcXi^dcZaZhVbZc]Vc\ijhhZcYZ
iZggZ^cZcY^ZYddgZZclZ\!heddg!
Y^_`d[lViZgaddeldgYZc\ZhX]Z^"
YZc4D[WZhiVViZgZZccVjlZ]^hid"
g^hX]ZWVcYijhhZcYZiZggZ^cZc49Vc
bd\ZcYZiZggZ^cZcVahZZcVVcZZc"
\ZhadiZc\ZW^ZYldgYZcWZhX]djlY#
KZghidgZcYd[c^Zi4
DckZg]VgYZlZ\Zc
KZg]VgYZlZ\ZckVcbVm^bVVak^_[
bZiZgWgZZY
LZ\WgZYZgYVck^_[bZiZg
C^Zi"\ZaZ`ig^ÓXZZgYZZc`ZahedgZc
<ZaZ`ig^ÓXZZgYZheddglZ\Zc
9^_`Zc
LViZgadeZckVcbVm^bVVa'*bZiZg
WgZZY
LViZgadeZcWgZYZgYVc'*bZiZg

GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`
r\VkZgYZgbZi(
cZZr

_V
n
KddglVVgYZ
>cYZgZ\Zac^Zi
>cYZgZ\Zac^Zi

>hYViZZc^cWgZj`de
]ZicVijjghX]ddc4

GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`
r\VkZgYZgbZi(
cZZr

BdZikVc\ZkVaidi\ZkValdgYZc
WZddgYZZaY
>cYZgZ\Zac^Zi
BdZikVc\ZkVaidi\ZkValdgYZc
WZddgYZZaY
BdZikVc\ZkVaidi\ZkValdgYZc
WZddgYZZaY
>cYZgZ\Zac^Zi
BdZikVc\ZkVaidi\ZkValdgYZc
WZddgYZZaY

_V
n
7ZhiVViZgijhhZcYZ
V[odcYZga^_`ZYZaZcZZc
cVjlZ]^hidg^hX]ZWVcY
d[^hZgZZc[jcXi^dcZaZ _Vr
hVbZc]Vc\ijhhZcYZ
\ZhX]Z^YZciZggZ^cZc4

GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`
r\VkZgYZgbZi(

cZZ
n
GVc\hX]^``^c\^hc^Zibd\Za^_`!j`jcilZaWZ`^_`Zcd[YZ
kZghX]^aaZcYZdcYZgYZaZcVahV[odcYZga^_`ZaVcY\dZYZgZc
\ZgVc\hX]^`i`jccZcldgYZc
r \Vc^ZikZgYZg

-

.

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

(9Z]djidehiVcYZcZccVijjgiZggZ^cZc

JlaVcY\dZYbdZij^ikdaYdZcYZ
]djidehiVcYZcWdhd[cVijjg"
iZggZ^cZcWZhiVVc/b^c^bVVaYZgi^\
egdXZci#
>hjlaVcY\dZY`aZ^cZgYVcc
]ZXiVgZd[ZZcYZZakVcZZc
]^hidg^hX]ZWj^iZceaVVih49Vc
]dZ[iYZoZc^ZibZib^c^bVVa
YZgi^\egdXZci]djidehiVcYZcd[
cVijjgiZggZ^cZcWZoZiiZo^_c#
EaVckddgWZeaVci^c\d[EaVckddg
cVijjg
7ZkVijlaVcY\dZYcjdckdaYdZcYZ
]djidehiVcYZcWdhZccVijjg"
iZggZ^cZc49Vc`jcijidX]VaZZc
gVc\hX]^``^c\VVckgV\Zc#JbdZi
YVcZZcÉEaVckddgWZeaVci^c\Êd[
ZZcÉEaVckddgcVijjgÊbV`ZcZc^c
\Vc\oZiiZc#OdYVijlaVcY\dZYYg^Z
_VVgcVgVc\hX]^``^c\lZa\ZcdZ\
]djidehiVcYZcWdhd[cVijjg"
iZggZ^cZc]ZZ[i#

KZg`aVg^c\dcil^``Za^c\
cVijjgiZggZ^c
L^aijaVcYWdjl\gdcYZcgVc\hX]^`"
`ZcY^Zj\VVi^cg^X]iZc!d[^c
kdaYdZcYZbViZ\ZhX]^`i\VVi
bV`Zc!kddgYZdcil^``Za^c\idi
cVijjgiZggZ^c49VcbdZijhX]g^[iZ"
a^_`kZg`aVgZcYViZa`\ZWgj^`kVcYZ
\gdcYYViYZdcil^``Za^c\idi
cVijjgiZggZ^c`VcWZaZbbZgZc!^h
\ZhiVV`i#
LVVgbdZijdeaZiiZc4
JbdZiW^ccZcYg^Z_VVgcVYZgVc\"
hX]^``^c\YZkddg\ZcdbZcWZeaVc"
i^c\d[dbkdgb^c\idicVijjg"
iZggZ^cZcYVVYlZg`Za^_`\ZgZVa^hZZgY
]ZWWZc#Jodg\ioZa[kddgYZcddY"
oV`Za^_`ZkZg\jcc^c\Zcd[YdXjbZc"
iZcdbYZ^cg^X]i^c\h"ZcWZ]ZZgh"
bVVigZ\ZaZciZ`jccZcj^ikdZgZc
d#V#VVcaZ\kZg\jcc^c\!LZideYZ
Gj^biZa^_`ZDgYZc^c\!WZhiZbb^c\h"

&%

eaVc!`VekZg\jcc^c\!kZg\jcc^c\
LZib^a^ZjWZ]ZZgZckZg\jcc^c\Zc
kVc]ZilViZghX]Ve#=djY]^ZgW^_
gZ`Zc^c\bZiYZiZgb^_cZckVckZg"
\jcc^c\VVckgV\ZckVcYZkZghX]^a"
aZcYZ^chiVci^Zh#9^ZchiGZ\Za^c\Zc
idZihi]^Zgc^Zide#9ZkZgVcilddgYZ"
a^_`]Z^Y]^Zgkddga^\iW^_j#

LViiZaibZZVahWdhd[VahVcYZgZ]djidehiVcY4
7dhZcVcYZgZ]djidehiVcYZc
A^_ckdgb^\Z]djidehiVcYZc!odVah
=Zi\VVidbYZdeeZgkaV`iZkVcYZ
aVcZc!]djih^c\ZahZc]V\Zc
`gddcegd_ZXi^Zde]ZibdbZcikVc
gVc\hX]^``^c\
HcZa\gdZ^ZcYWdh
=ZibdZio^_cVVc\ZaZ\Y^c]Zi`VYZg
kVcYZÉGZ\Za^c\W^_YgV\ZcVVcaZ\
hcZa\gdZ^ZcYWdhÊ
=ZibdZicVYZZ^cY`VeldgYZc
]ZgeaVci!VahY^iWdhcddYoV`Za^_`^h
dbiZkdaYdZcVVcYZb^c^bVaZ
WdhdeeZgkaV`iZ"Z^h
@VekaV`iZcY^ZV[odcYZga^_``aZ^cZg
o^_cYVc%!*]ZXiVgZ

rBZZgdkZg]ZiÉEaVckddgWZeaVc"
i^c\Ê!ÉEaVckddgcVijjgÊZcYZ
ÉKZg`aVg^c\dcil^``Za^c\cVijjg"
iZggZ^cÊ!k^cYij^cYZWgdX]jgZ
ÉGVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/lZg`"
WdZ`Ê#J`jciY^iYdlcadVYZck^V
lll#b^cack#ca$ad`Zi

LViiZaibZZVahcVijjgiZggZ^c4
=Z^YZkZaYZc
=dd\kZcZc
AVV\kZZcbdZgVhhZc
OVcYkZghij^k^c\Zc
9j^ciZggZ^cZc
@lZaYZgh!haj[iZgh!hX]dggZc!\dgoZc!
ha^``ZcZc\gdZcZhigVcYZc
G^ZiaVcYZc!gj^\iZcZchigjlZaZc
KZccZc!edZaZc!WZ`Zc!`aZ^cZ
g^k^ZgZc!l^ZaZc!V[\ZhadiZcg^k^Zg"
adeZc!`gZ`Zc!WgdccZcZchegZc\Zc
@Va`\gVhaVcYZc
7adZbg^_`Z\gVhaVcYZckVc]Zi]ZjkZa"
aVcY!kVc]ZioVcY"Zc]ZikZZc\Z"
W^ZY!d[kVc]Zig^k^ZgZc"ZcoZZ`aZ^"
\ZW^ZY
CViiZhX]gVVa\gVhaVcYZc
9diiZgWadZb\gVhaVcYZckVcWZZ`"
YVaZc!d[kVckZZc"Zc`aZ^\ZW^ZYZc
CViiZbVi^\kdZYhZag^_`Z\gVhaVcYZc
9gd\ZhX]gVVa\gVhaVcYZckVcYZ
]d\ZgZ\gdcYZc
9gd\Z`Va`VgbZYj^c\gVhaVcYZc
9gd\Z`Va`g^_`ZYj^c\gVhaVcYZc
7^ccZcY^_`hZo^aiZ\gVhaVcYZc

@VekaV`iZcY^ZV[odcYZga^_`\gdiZgo^_c
YVc%!*]ZXiVgZ

:kZcijZZabZidehaV\kVcWdbZc!
odVahka^Z\YZccZc
>cXajh^Z[eaVhhZc

=V`\g^ZcYZc

LViiZaic^ZibZZ4
@lZZ`\dZY
AVV\hiVbWddb\VVgYZc
@ZghiWddbiZZaiZc
Hc^_\g^ZcYZc

9ZkaV`iZco^_cV[odcYZga^_`c^Zi
\gdiZgYVck^_[i^ZcegdXZcikVcYZ^c
idiVVabZi]djidehiVcYZcWZoZiiZ
deeZgkaV`iZbZiZZcbVm^bjbkVc
k^_[]ZXiVgZ
9^io^_c\g^ZcYZcY^ZZZcheZgYg^Zd[
bZZg_VgZcldgYZcW^_\Z]V`i

KddglVVgYZ

9^io^_c\g^ZcYZcY^Z_VVga^_`hd[
ilZZ_VVga^_`hdeYZhidWWZcldgYZc
V[\ZoZi

9ZoZ\gVhaVcYZcbd\ZchaZX]ih
^c\ZWgj^`o^_ckddgWZ\gVo^c\d[
Vah]dd^aVcY#9Z\gVhaVcYZcbd"
\Zcc^ZiidicVjlZa^_`hldgYZc
WZbZhi#

&&

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

)AVcYWdjl\gdcY
_ )#&DeeZgkaV`iZ
7Zha^hWddb/]dZkZZa]djidehiVcYZcWdhd[cVijjgiZggZ^cZc4

hiVgi
7ZhiVVijlaVcY\dZY
kddgb^c^bVVa(%j^i
]djidehiVcYZcWdhd[
cVijjgiZggZ^cZc4
_V r

GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`
r\VkZgYZgbZi)

cZZ
n
=ZZ[ijZZcEaVckddg
WZeaVci^c\d[ZZcEaVc
kddgcVijjg\ZbVV`i4

GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`
r\VkZgYZgbZi)
_V r

cZZ
n
GVc\hX]^``^c\^hc^Zi
bd\Za^_`
r\Vc^ZikZgYZg

&'

=ZZ[ijcd[bZZgaVcYWdjl"
iZggZ^cZcdejlaVcY\dZY49Vc
`jccZcYZoZldgYZcbZZ"
\ZcdbZc^cYZgVc\hX]^``^c\#OZ
bdZiZclZaVVcWZeVVaYZkddg"
lVVgYZckdaYdZc#=Zi\VViYVVgW^_
kddgVadbYZdeeZgkaV`iZkVcYZ
iZggZ^cZcZcYZdbodb^c\ZgkVc#
JbdZieZgiZggZ^cV[odcYZga^_`
WZ`^_`Zcd[]ZibZZ`Vc^cYZ
gVc\hX]^``^c\#
KddgZZcaVcYWdjliZggZ^cYVic^Zi
`VcldgYZc\ZgVc\hX]^`i!`g^_\ij
Yjhc^ZiYZÓhXVaZ[VX^a^iZ^iZc!Y^Zj
kddgYZgZhikVcjlaVcY\dZY`jci
\Zc^ZiZc#7dkZcY^ZciZaiYZdeeZg"
kaV`iZZgkVcc^ZibZZ#
LVildgYiWZhX]djlYVahaVcY"
WdjliZggZ^c4
Ö 6``ZgWdjl
Ö LZ^YZWdjl
Ö KZZ]djYZg^_
Ö Ij^cWdjlaVcY
Ö Hc^_\g^ZcY
Ö AVV\hiVbWddb\VVgY
Ö IZggZ^ckddg`ZghiWddbiZZai
Ö IZggZ^ckddg`lZZ`\dZY
Ö Kda`hij^cZcZgbd\Zc\ZZc
XdbeaZmZckVcgZXgZVi^ZkZdehiVa"
aZcdekddg`dbZc

JbdZiZZghieZgiZggZ^cV[odcYZg"
a^_`WZ`^_`Zcd[]ZideWVh^hkVcYZ
bVm^bVVaidZ\ZhiVcZdeeZgkaV`iZ
bZZ`Vc^cYZgVc\hX]^``^c\#
LVildgYiVahciZggZ^c
WZhX]djlY4
:ZcaVcYWdjliZggZ^cldgYiVahc
iZggZ^cWZhX]djlYVah]Zic^ZildgYi
YddghcZYZc#6ahZZcaVcYWdjliZg"
gZ^cldgYiYddghcZYZcYddghadiZc
ZceVYZcZcYZg\Za^_`ZY^Z\ZZc
^cWgZj`bV`Zcde]ZicVijjghX]ddc!
ldgYi]Zidd`VahVVcZZc\ZhadiZc
WZhX]djlY#
9^iWZiZ`ZciYVcdd`YViilZZ
eZgXZaZcaVcYWdjl\gdcYY^Z
ldgYZc\ZhX]Z^YZcYddgZZchaddi
d[hbVaaZlZ\!VahcaVcYWdjl"
iZggZ^cldgYZcWZhX]djlY#KddgVaaZ
Yj^YZa^_`]Z^Y!VahilZZd[bZZgeZg"
XZaZcldgYZcYddghcZYZcYddga^_c"
kdgb^\Z]djidehiVcYZc!YVc
ldgYZcoZlZaWZhX]djlYVahilZZ
aVcYWdjliZggZ^cZc#


&(

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

_ )#'Dbodb^c\Yddg
]djidehiVcYZc
7Zha^hWddb/]dZ\gddibV\ZZcaVcYWdjliZggZ^co^_c4

hiVgi
>h]ZiaVcY\dZY&%%]V
d[b^cYZg4
_V r

GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`idibVm^bVVa
*]V
r\VkZgYZgbZi)#'

cZZ
n
>h]ZiaVcY\dZYijhhZc
&%%Zc)%%]V4
_V r

cZZ
n
GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`idibVm^bVVa
'%]V
r\VkZgYZgbZi)#'

GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`idibVm^bVVa
*kVcjlZ^\ZcidiVaZ
aVcY\dZY
r\VkZgYZgbZi)#'

:ZcaVcYWdjliZggZ^cbdZib^cd[
bZZgldgYZcdboddbYYddg
]djidehiVcYZc#Dd`ZZc
aVcYhX]VehWZeVaZcYZWddb`Vc
ZZciZggZ^ck^hjZZaV[hX]Z^YZckVc
o^_cdb\Zk^c\#:Zc]^hidg^hX]Z
o^X]iVhbV\kg^_Wa^_kZc#
A^\\ZcYZoZ]djidehiVcYZcc^Zi
dejlZ^\ZciZggZ^c!bVVg\gZcoZc
oZlZaY^gZXiYVVgVVc49VcbV\j
YZoZ]djidehiVcYZcdd`aViZc
\ZaYZcVahdbodb^c\kddgjl
aVcYWdjliZggZ^c#9ZoZdbodb^c\
bV\jc^ZibZZiZaaZc^cYZgVc\"
hX]^``^c\kVcYZdeeZgkaV`iZkVc
jlaVcY\dZY#
LVccZZg\gZchiZZc]djidehiVcY
Y^gZXiVVcjlaVcY\dZY4
:Zc]djidehiVcY\gZchiY^gZXiVVc
jlaVcY\dZYVahYZ`gddcegd_ZXi^Z
kVcYZoZ]djidehiVcYYZ\gZchkVc
jlaVcY\dZYgVV`id[dkZgaVei#9Z
`gddcegd_ZXi^Z^hYZhX]VYjlY^Z
dcihiVViVahYZodcgZX]iWdkZc]Zi
ZaZbZcihiVVi#JbV\]^ZgW^_j^i\VVc
kVcYZkZglVX]iZZ^cY\gdZ^[VhZkVc
YZWZigZ[[ZcYZ]djidehiVcY#
LVi`Vc\ZaYZcVahdbodb^c\4
Ö =djilVaaZc
Ö =dji`VYZc
Ö =djih^c\Zah
Ö =V\Zc]d\ZgYVcZZcbZiZg
Ö 7ddbg^_ZcZcaVcZcYZkddglVVg"
YZchiVVc]^ZgcVVhi
Ö 7dhhZc

&)

LZa`ZZ^hZc\ZaYZckddgWdbZc"
g^_ZcZcaVcZc4
&9ZWdbZcbd\Zcc^ZikZgYZgj^i
Za`VVghiVVcYVcVX]ibZiZg
WdbZcg^_d[i^ZcbZiZgaVVc#
'KVc]ZiVVciVaWdbZcYViYZZa
j^ibVV`iZkVcYZddghegdc`Za^_`Z
VVcaZ\!bV\c^ZibZZgYVc'*
kZgadgZco^_c\Z\VVcodcYZgiZo^_c
kZgkVc\Zc#9VVgW^_ldgYigZ`Zc^c\
\Z]djYZcbZiWdhWdjl`jcY^\
cddYoV`Za^_`\ZVX]iZYjcc^c\Zc#
AZide/]Zi`Vco^_cYViZZcaVVc
bZZgYVc'*j^ikVa]ZZ[i#:cYVij
Y^Zj^ikVac^ZiVVckjaid[
kZgkVc\i!kddg]ZiWZ]djYkVc
cVijjglZiZchX]VeeZa^_`ZlVVgYZc
kVcjlaVcY\dZY#9Vc`jcijW^_
9^ZchiGZ\Za^c\ZcZZckZg`aVg^c\
kgV\ZcYViY^ic^ZioVaaZ^YZcidiZZc
\ZYZZaiZa^_`ZdciigZ``^c\VVcYZ
gVc\hX]^``^c\#

BV`ZcYZ]djidehiVcYZckVcjl
WjjgbVcYZZaj^ikVcYZdbodb^c\
Y^ZjcdY^\]ZZ[ikddgjlaVcYWdjl"
iZggZ^cZc4:c`dbZcYZoZ]dji"
dehiVcYZciZkZgkVaaZc4:cl^aijYZ
aVcYWdjliZggZ^cZc^cYZgVc\hX]^`"
`^c\WZ]djYZc49VcbdZijoZa[
kddgkdaYdZcYZVVceaVci]ZghiZa
kVcYZ]djidehiVcYZcodg\YgV\Zc#

AVcYhX]VehWZeVaZcYZWddb
Dd`ZZcaVcYhX]VehWZeVaZcYZWddb
d[Wddb\gdZe`VcdcYZgYZZaj^ibV"
`ZckVcZZcdbodb^c\#9ZWddbd[
WdbZcbdZiZc^c]Zidd\heg^c\Zc
ZcVahodYVc^\^chiVcYldgYZc
\Z]djYZc#9ZWdbZcbdZiZcZZc
oZ`ZgZ]dd\iZZcdbkVc\]ZWWZc
ZcgZaVi^Z[\VV[o^_c#De\Z`gddcYZ
Zc\Z`cdiiZWdbZckdaYdZcc^ZiVVc
YZoZZ^h#
9ZWdbZcbdZiZcZZchiVbdbigZ`
]ZWWZckVcb^c^bVVail^ci^\XZci^"
bZiZgdeWdghi]dd\iZdc\ZkZZg
&(%XZci^bZiZgWdkZc]ZibVV^kZaY#
:Zc]^hidg^hX]Zo^X]iVh
:Zco^X]iVhldgYikg^_\Z]djYZckVc
de\VVcY\ZWddbiZdbkVcj^i]Zi
]dd[Y]j^hd[kVcj^iZZcVcYZgZ
dehiVaÅodVahZZceg^ZZad[i]ZZ"
`dZeZaÅkVcZZckg^_j^io^X]iiZ
`jccZc\Zc^ZiZc#:ZcaVcYWdjl"
iZggZ^c`VcdcYZgYZZaj^ibV`ZckVc
ZZco^X]iVh#9Zo^X]iVh`VcodYZ
kZgZ^hiZdbodb^c\kVcZZc
aVcYWdjliZggZ^cYddgWgZ`Zc#9Vi
]dZ[i\ZZcegdWaZZbiZo^_c#
KddglVVgYZc
& 9ZdehiVakVclVVgj^iYZo^X]iVh
addei!bdZiYViZgZckVcYZ
eZg^dYZkg&-*%#
' =ZiXjaijjg]^hidg^hX]Z`VgV`iZgkVc
YZo^X]iVhaVViidZYViYZ^cYZ
o^X]iVh\ZaZ\Zc\gdcYZcldgYZc
\ZWgj^`iVahaVcYWdjl\gdcY#
( 9Zo^X]iVhldgYiVVcWZ^YZo^_YZc
WZ\gZchYYddgWdhhZcd[WdbZc
Y^Zo^X]de]ZiaVcY\dZY
WZk^cYZc#

&*

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

_ )#(6Vc\gZcoZcYZ

aVcYWdjliZggZ^cZc

7Zha^hWddb/]dZkZZabdZiZZcaVcYWdjliZggZ^cdboddbYo^_c4

hiVgi
>h]ZiiZggZ^ckddgiZc
b^chiZ,*db\ZkZc
Yddg]djidehiVcYZc4

GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`
_V r

cZZ
n
>h]ZiiZggZ^ckddg
b^c^bVVa*%db\ZkZc
YddgcV\ZcdZ\
VVcZZc\ZhadiZc
_V r
]djidehiVcYZc4

>h]ZiiZggZ^ckZgYZg
V[\ZhX]Z^YZcYddgZZc
aVcYhX]VehWZeVaZcYZ
Wddb4
_V r

GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`

DejlaVcY\dZY`jccZc\gdiZ
VVcZZc\ZhadiZcaVcYWdjlVgZVaZc
kddg`dbZc#<gdiZgYVcidZ\ZhiVVc
kda\ZchYZkddglVVgYZckddg
gVc\hX]^``^c\#9ZoZVgZVaZc
`jccZcYVchdbhVahcd\kZgYZZaY
ldgYZc^cbZZgYZgZaVcYWdjl"
iZggZ^cZc#
LVccZZg`jccZcYZoZaVcYWdjl"
VgZVaZcdd`ldgYZcWZhX]djlYVah
ilZZd[bZZgaVcYWdjliZggZ^cZc4
9ZkddglVVgYZco^_c/]ZiaVcYWdjl"
VgZVVa^hiZkZgYZaZc^ckZghX]^aaZcYZ!
VVc\gZcoZcYZaVcYWdjliZggZ^cZc#
9^ZiZggZ^cZcbd\ZchVbZcc^Zi

\gdiZgo^_cYVcil^ci^\]ZXiVgZZcYZ
\ZoVbZca^_`ZdbigZ`kVcYZoZiZggZ^"
cZcbdZi\Z]ZZaWZoZio^_cbZi
]djidehiVcYZc#
IlZZd[bZZgaVcYWdjliZggZ^cZc
`jccZcYjhYZZahbZiÉdeZco^_YZcÊ
VVcZa`VVg\gZcoZc#LZabdZiZcYVc
YZV[odcYZga^_`ZaVcYWdjliZggZ^cZc
kdaYdZcVVcYZdeeZgkaV`iZ"Zc
dbodb^c\hZ^hZc#
>c]ZidcYZghiVVcYZhX]ZbVo^Zij
YZkddglVVgYZckVcdbodb^c\Zc
kVcdeeZgkaV`iZcd\ZZchW^_Za`VVg#

Totale landgoed kleiner of gelijk aan 100 ha;
max. landbouwterreinoppervlak 5 ha

cZZ
n

cZZ
n

GVc\hX]^``^c\^hc^Zi
bd\Za^_`#B^hhX]^Zc
W^ZYiZZcEaVckddg
WZeaVci^c\YZbd\Za^_`"
]Z^YdbiZkdaYdZcVVc
YZkddglVVgYZckVc
dbodb^c\o^Z]dd[Y"
hij`(
r\Vc^ZikZgYZg

BVV`i]ZiiZggZ^c
dcYZgYZZaj^ikVcZZc
o^X]iVh4

Totale landgoed tussen 100 en 400 ha; maximale
Totale landgoed groter of gelijk aan 400 ha;
landbouwterreinoppervlak tussen 5 en 20 ha (nl 5 %) maximale landbouwterreinoppervlak is 20 ha en het
geheel is voldoende omzoomd met houtopstanden

>

GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`
_V r

cZZ
n

>

>

10 ha

>

10 ha

tot 20 ha

GVc\hX]^``^c\^hc^Zibd\Za^_`#B^hhX]^ZcW^ZYiZZcEaVc
kddgWZeaVci^c\YZbd\Za^_`]Z^YdbiZkdaYdZcVVcYZ
kddglVVgYZckVcdbodb^c\o^Z]dd[Yhij`(
r\Vc^ZikZgYZg

&+

&,

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

*9ZdehiVaaZc

Dd`kVcYZdehiVaaZcdejlaVcY"
\dZYbdZijVeVgiWZ`^_`Zcd[oZ
`jccZcbZZYdZc^cYZgVc\hX]^`"
`^c\#OZbdZiZclZaVVcWZeVVaYZ
kddglVVgYZckdaYdZc#
KddgZZcdehiVaY^Zc^Zi`VcldgYZc
\ZgVc\hX]^`i!`g^_\ijYjhc^ZiYZ
ÓhXVaZ[VX^a^iZ^iZc!Y^ZjkddgYZgZhi
kVcjlaVcY\dZY`jci\Zc^ZiZc#
7dkZcY^ZciZaiYZdeeZgkaV`iZZgkVc
c^ZibZZ#

+=Zi\ZWgj^`

7Zha^hWddb/lZa`ZdehiVaaZciZaaZcbZZ4

hiVgi
>h]Zi\ZWdjlZZc
WZhX]ZgbYg^_`hbdcj"
bZci4D[^h]Zi\ZWdjl
kVckg&_VcjVg^
_V r
&.)%Zc]ZZ[i]Zio^_c
ddghegdc`Za^_``VgV`iZg
WZ]djYZc4

GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`
r\VkZgYZgbZi+

cZZ
n
EVhi]Zi\ZWdjlW^_
]Zi`VgV`iZgkVc]Zi
aVcY\dZY4LdgYi]Zi
cVijjghX]ddcYjhc^Zi _V r
\ZhX]VVY4:c^hY^i
aVcY\dZYb^c^bVVa*]V
\gddi4

GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`
r\VkZgYZgbZi+

cZZ
n
>h]Zi\ZWdjl[jcXi^d"
cZZakddgYZ^chiVcY"
]djY^c\d[WZ]ZZgkVc
]ZiaVcY\dZY4:c^hY^i
aVcY\dZYb^c^bVVa*]V
\gddi4

GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`!jbdZi]Zi
\ZWdjllZaYddg
WZeaVci^c\VVc]Zidd\
dciigZ``Zc
r\VkZgYZgbZi+

JbV\YZ\gdcYdejlaVcY\dZY
kddgkZghX]^aaZcYZYdZaZ^cYZc
\ZWgj^`Zc#9VVgbZZbV\j]Zi
`VgV`iZgkVc]ZiaVcY\dZY"Zc
YVVgbZZ]ZicVijjghX]ddc"c^Zi
hX]VYZc#Dd`bV\]ZiYZhVbZc"
]Vc\kVc]ZiaVcY\dZYc^ZikZghid"
gZc#
=Zi]ZaZaVcY\dZYd[VaaZZcZZc
iZggZ^c4
7a^_[iYZhX]VYZWZeZg`iidiZZc
dehiVad[ZZcWZeVVaYiZggZ^c!YVc
iZaiY^ZdehiVad[YViiZggZ^cc^ZibZZ
^cYZgVc\hX]^``^c\#9VVgW^_ldgYi
dd`\Z`Z`ZccVVgYZj^ihigVa^c\h"
Z[[ZXiZcY^ZodÊcdehiVad[iZggZ^c
]ZZ[ideYZdb\Zk^c\#Dd`YZoZ
db\Zk^c\ldgYiYVcc^ZibZZ"
\ZcdbZc^cYZgVc\hX]^``^c\#
Od`VcW^_kddgWZZaYYZVVclZo^\"
]Z^YkVcZZceVg`ZZgiZggZ^cYVic^Zi
kdaYdZiVVcYZgZ\Zahidi\Zkda\
]ZWWZcYViodlZa]ZieVg`ZZgiZggZ^c
VahZZcYVVgcVVhi\ZaZ\Zc\ZYZZaiZ
c^ZikddggVc\hX]^``^c\^cVVcbZg"
`^c\`dbZc#9^ildgYikVc\ZkVaidi
\ZkVaWZddgYZZaY#

7^_lZa`\ZWgj^``VcZZciZggZ^c
W^_kddgWZZaYc^ZildgYZc\ZgVc\"
hX]^`i4
Ö >cYjhig^aZYdZaZ^cYZc
Ö >ciZch^ZkZkZZ]djYZg^_
Ö L^cc^c\kVcWdYZbbViZg^VaZcd[
b^_cWdjl
Ö OVcYV[\gVk^c\Zc
Ö <
 aVhij^cWdjldd`bZiWdd\"
`VhhZc
Ö HidgieaVVihZckVcV[kVa
Ö D
 ehaV\eaVVihZckddgVcYZgZ
bViZg^VaZcYVcY^ZV[`dbhi^\o^_c
j^id[WZhiZbYo^_ckddgYZaVcY"
ZcWdhWdjldejlaVcY\dZY
Ö 6jid"d[bdidghedgi
Ö >ciZch^ZkZYV\"d[kZgWa^_[hgZXgZVi^Z
O^ZkZgYZgYZWZha^hWddbde
eV\^cV'%/lZa`\ZWgj^`bV\c^Zi4

=dZkZZa`VbeZZgiZggZ^cZc`jccZc
ldgYZc\ZgVc\hX]^`i4
<ZZc
&
'
(

9ZkddglVVgYZckddg
`VbeZZgiZggZ^cZc
& OZbd\ZcV[odcYZga^_`c^Zi\gdiZg
o^_cYVc&]ZXiVgZ
' OZbdZiZcb^c^bVVa*%%bZiZgj^i
Za`VVga^\\Zc
( OZbd\Zcc^Zi^cZZc]^hidg^hX]
eVg`d[ij^ca^\\Zc!d[deZZc
cVijjgiZggZ^c
) OZbd\Zcc^Zio^_ckddgo^ZckVc
kVhiZhiVcYeaVVihZc!l^c`Zahd[
`Vci^cZh
* OZbd\ZcVaaZZckddgo^Zc^c\Zc
]ZWWZckddgYZidZkdZgkVc\Vh!
ZaZ`ig^X^iZ^iZclViZgZckddg
hVc^iV^gZWZ]dZ[iZc
:ZckdjY^\ZheZZaidZhiZaaZckddg
`^cYZgZco^_clZaidZ\ZhiVVc#

DeeZgkaV`iZkVcjlaVcY\dZY
AVcY\dZY`aZ^cZgYVc'*]V
KVc'*idi&%%]V
KVc&%%idi'*%]V
BZZgYVc'*%]V

cZZ
n
LdgYiYZdehiVa\ZWgj^`ikddg]ZiiZX]c^hX]WZ]ZZg
kVc]ZiaVcY\dZY#:c]ZZ[i]ZiZZc\gdcYdeeZgkaV`
'
kVcbVm^bVVa'%b ZcZZc]dd\iZkVciZc]dd\hiZ
(bZiZg4
cZZ
n
GVc\hX]^``^c\kVcYZ
dehiVa^hc^Zibd\Za^_`
r\Vc^ZikZgYZg

&-

_V
n
GVc\hX]^``^c\^h
bd\Za^_`
r\VkZgYZgbZi+

&.

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

, 7^_deZchiZaa^c\

7Zha^hWddb/lZa`\ZWgj^`bV\c^Zi4

hiVgi
>h]Zi\ZWgj^`ZZc
^cWgZj`de]ZicVijjg"
hX]ddc4

7ZeZg`iY^io^X]idiZZc
dehiVad[ZZcWZeVVaY
iZggZ^c4
_V r

cZZ
n

cZZ
n

KZghiddgi]ZiYZhVbZc"
]Vc\dejlaVcY\dZY4

GVc\hX]^``^c\kVc
ZZcYZZakVcjlaVcY"
\dZY^hZkZcijZZac^Zi
bd\Za^_`

_V r

GVc\hX]^``^c\kVc
iZggZ^cd[dehiVa^hc^Zi
bd\Za^_`
_V r r\VkZgYZgbZi,

L^aijjlaVcY\dZYdeZchiZaaZc
kddgejWa^Z`49Vi]dZ[ic^Zi!bVVg
`VclZa#:go^_cYVcZmigVÓhXVaZ
[VX^a^iZ^iZc#BVVgjbdZio^X]dd`
VVcbZZggZ\Zah]djYZc#9ZoZ
\VVcdkZgYZb^c^bVaZdeeZg"
kaV`iZ!dkZglZ\Zc!eVYZcZc
WZWdgY^c\!V[haj^i^c\ZcidZ\Vc\h"
`VVgiZc#Dd`bdZijZZckZgodZ`
YdZc#

=dZYdZijZZckZgodZ`idideZc"
hiZaa^c\4
rO^ZYZWgdX]jgZÉGVc\hX]^``^c\Vah
aVcY\dZY/lZg`WdZ`Ê
LVccZZg`VcYZhiVijhkVcdeZc"
\ZhiZaYaVcY\dZY^c\VVc4
6ah]ZikZgodZ`dbdeZchiZaa^c\W^_
9^ZchiGZ\Za^c\ZcW^ccZc^hZcVVc
VaaZkddglVVgYZckddgdeZchiZaa^c\
^hkdaYVVc#7^_kZgZgk^c\d[hX]Zc`^c\
`jccZcYZÓhXVaZ[VX^a^iZ^iZciZgj\"
lZg`ZcidikgYZYVijblVVgde
]ZikZgodZ`W^ccZc^h#

cZZ
n
GVc\hX]^``^c\kVc
dehiVad[iZggZ^c^h
bd\Za^_`
r\VkZgYZgbZi,

'%

'&

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

_ ,#'LZ\ZcZceVYZc

_ ,#&DeeZgkaV`iZ
7Zha^hWddb/]dZkZZabdZijdeZchiZaaZc!VahjYVil^ai4

hiVgi
>hjlaVcY\dZY\gdiZg
YVc*]V4
_V r

JbdZib^c^bVVa*]V
deZchiZaaZcZc]Zi
bdZiZZcVVcZZc\Zhad"
iZc\ZW^ZYo^_c
r\VkZgYZgbZi,#'Zc
kda\ZcYZ

cZZ
n
>hjlZ^\ZcWj^iZceaVVih
d[aVcY\dZY\ZhX]^`i
kddgdeZchiZaa^c\kddg
]ZiejWa^Z`4
_V r

cZZ
n
DeZchiZaa^c\^hc^Zi
bd\Za^_`

''

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

JbdZi]Zi]ZaZ
aVcY\dZYdeZchiZaaZc
r\VkZgYZgbZi,#'Zc
kda\ZcYZ

9ZlZ\ZcZceVYZcY^Zj^cVVc"
bZg`^c\l^aiaViZc`dbZckddgYZ
deZchiZaa^c\!bdZiZchVbZcVVc
ZZcb^c^bjbVVciVabZiZgheVY"
aZc\iZkdaYdZc#=Zib^c^bjb"
kZgZ^hiZVVciVabZiZgheVYaZc\iZ
eZg]ZXiVgZWZYgVV\i*%bZiZg
kddgWdhZc'*bZiZgkddgdkZg^\Z
iZggZ^cZc!odVahaVcYWdjl"
iZggZ^cZc!cVijjgiZggZ^cZcZc
dkZg^\ZiZggZ^cZc#

9Zb^c^bVVakZgZ^hiZeVYaZc\iZkddg
]Zi\Z]ZaZaVcY\dZY^hVahkda\iiZ
WZgZ`ZcZc/
PVVciVa]VWdhR

m*%b2

PRb

PVVciVa]V
dkZg^\Z\gdcYR
idiVVa

m'*b2

PRb
PRb

IZggZ^cZcY^Zdbeg^kVXngZYZcZc
V[\ZhadiZco^_c!bdZij^cYZoZWZgZ"
`Zc^c\bZZcZbZc#9^i\ZaYic^Zi
kddgiZggZ^cZcY^Z^ckZgWVcYbZi
W^_odcYZgZcVijjglZiZchX]VeeZa^_`Z
d[Xjaijjg]^hidg^hX]ZlVVgYZco^_c
V[\ZhadiZc#
LZa`ZkZgYZgZkddglVVgYZcldgYZcVVclZ\ZcZceVYZc\ZhiZaY4
KZghegZ^Y^c\
9Zb^c^bjbVVciVakddglVcYZaVVghidZ\Vc`Za^_`ZlZ\ZcZc
eVYZcbdZiZc\Za^_`bVi^\dkZg]ZiaVcY\dZYo^_ckZgYZZaY#
IdiYZg\Za^_`ZlZ\ZcZceVYZcldgYZcdd`\ZgZ`ZcY\ZbVg"
`ZZgYZWZaddeWVgZ\gdZchigd`ZcZceZgXZZahgVcYZc!lVVg
cdY^\kddgo^ZckVcYgVVYdkZghiVe_Zh
DeZchiZaa^c\
=Zi]ZaZ_VVgkVcodchde`dbhiidiodchdcYZg\Vc\
:^\ZcYdb
9ZlZ\ZcZceVYZcY^ZYddg]ZiaVcY\dZYadeZcbd\ZcZ^"
\ZcYdbo^_ckVcYZgYZc#

'(

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

_ ,#(DeZchiZaa^c\hWdgYZc

_ ,#)6[haj^i^c\

JbdZiYZdeZchiZaa^c\kVc]Zi
aVcY\dZYYj^YZa^_`ZclVVgcZZb"
WVVgVVc\ZkZcYddgb^YYZakVc
WdgYZc#

JbV\\ZYZZaiZci^_YZa^_`d[oZa[h
eZgbVcZci\ZhadiZc]djYZckddg
jleg^kVXn!kddgW^_odcYZgZ
cVijjglZiZchX]VeeZa^_`Zd[
Xjaijjg]^hidg^hX]ZlVVgYZcd[
kddgYZ_VX]i#

<ZYgV\hgZ\ZahY^ZjdeYZWdgYZc
`jcikZgbZaYZc^hc^ZikZgea^X]i
Ö =
 Zi^hc^ZiidZ\ZhiVVco^X]Wj^iZc
YZeVYZciZWZ\ZkZc
Ö =
 Zi^hkZgWdYZcdbWadZbZc!WaV"
YZgZcZckgjX]iZciZeaj``Zcd[iZ
kZgkdZgZc
Ö =Zi^hkZgWdYZcdbiV``ZcV[iZ
hc^_YZc
Ö =Zi^hkZgWdYZcdbWdbZc!higj^"
`ZcZcVcYZgZ\ZlVhhZciZ
WZhX]VY^\Zc
Ö =Zi^hkZgWdYZcdb]djiiZhegd`"
`ZaZc
Ö =Zi^hkZgWdYZcdbiZolZbbZc!
kjjgiZbV`Zcd[iZgd`Zc
Ö =Zi^hkZgWdYZcdbdgYZZcgjhiiZ
kZghidgZc!l^aYd[kd\ZahiZkZgdci"
gjhiZc
Ö =Zi^hkZgWdYZcdbadhadeZcYZ
]dcYZcW^_o^X]iZ]ZWWZc
Ö =Zi^hkZgWdYZcdbiZk^hhZc
Ö =Zi^hkZgWdYZcdbeVe^ZgZc
VcYZgV[kVaVX]iZgiZaViZc

7ZodZ`ZghlZgZc
JbV\WZodZ`ZghlZgZcY^Zo^X]c^Zi
VVcYZ\ZYgV\hgZ\Zah]djYZc#
JbV\WZodZ`ZghlZgZcVahoZYZZa"
cZbZcVVc\Zdg\Vc^hZZgYZZkZcZ"
bZciZcY^ZhX]VYZVVcjlaVcY\dZY
`jccZcVVcWgZc\Zc#=Zi\VVidb
W^_kddgWZZaYYZVkdcYk^ZgYVV\hZ!
lZYhig^_YZc!Ygdee^c\h#JbdZi
YVVgkddglZaidZhiZbb^c\kgV\Zc
W^_9^ZchiGZ\Za^c\Zc#

')

6[haj^iZckddgeg^kVXn
=Zi\VVi]^Zgdbhij``ZcgdcYdb
]j^oZcd[WdZgYZg^_Zc#7^_aVcY\dZ"
YZgZc^cXajh^Z[]^hidg^hX]ZWj^iZc"
eaVVihZckVcb^c^bVVailZZ]ZXiVgZ
bV\jbVm^bVVac]ZXiVgZ
\ZhadiZc]djYZc#
7^_aVcY\dZYZgZcY^Z`aZ^cZgo^_cYVc
ilZZ]ZXiVgZbVVg\gdiZgYVcc
]ZXiVgZ!bV\jZZc]VakZ]ZXiVgZ
\ZhadiZc]djYZc#
6[haj^iZckddgW^_odcYZgZcV"
ijjglZiZchX]VeeZa^_`Zd[Xjaijjg"
]^hidg^hX]ZlVVgYZcbZi^cWZ\g^e
kVcZZcWZeZg`iZWj[[ZgodcZ
9Vi`Vc#BVVgYVcbdZijlZaZZc
kZgodZ`YdZc#O^ZYZÉ6VckgVV\
GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZYÊ#D[YZ
ÉL^_o^\^c\GVc\hX]^``^c\VahaVcY"
\dZYÊ#
6[haj^iZckddgYZ_VX]i
J`jci!bVm^bVVaoZkZcYV\ZceZg
_VVg!ZZciZggZ^cV[haj^iZckddgYZ
_VX]i#
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GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

GVc\hX]^``^c\VahaVcY\dZY/kddglVVgYZc

BZZg^c[dgbVi^Z
_ ,#*IdZ\Vc\h`VVgiZc

A^\ijlaVcY\dZY^cYZcVW^_]Z^Y
kVcZZc\gddihiZYZa^_`\ZW^ZYd[^h
]ZidbZZcVcYZgZgZYZc`lZih"
WVVgkddg^ciZch^ZkZWZigZY^c\4
9Vc`jcijkgV\Zcd[jlaVcY\dZY
`VcldgYZcdeZc\ZhiZaYdekZg"
iddckVcidZ\Vc\h`VVgiZc#O^ZYZ
É6VckgVV\GVc\hX]^``^c\VahaVcY"
\dZYÊ#D[YZÉL^_o^\^c\GVc\hX]^`"
`^c\VahaVcY\dZYÊ#
7ZeZg`iVVciVa`VVgiZc
6ahjYVil^ai!`jcijZZca^b^Zi
hiZaaZcVVc]ZiVVciVaYV\"Zc_VVg"
`VVgiZcYVijl^aij^i\ZkZc#
IdZ\Vc\heg^_h
9ZidZ\Vc\h`VVgiZc`jcij\gVi^h
d[iZ\ZcZZc\Zg^c\ZidZ\Vc\heg^_h
kZghigZ``Zc#DcYZgZZc\Zg^c\Z
idZ\Vc\heg^_hldgYikZghiVVcZZc
WZYgV\kVciZc]dd\hiZÐ%!*%eZg
eZghddceZgYV\d[Ð'!*%eZgeZg"
hddceZg`VaZcYZg_VVg#
=^hidg^hX]Zd[ZYjXVi^ZkZij^cZc
Kddg]^hidg^hX]Zd[ZYjXVi^ZkZij^"
cZcZceVg`ZcY^ZdeZZcaVcY\dZY
o^_c\ZaZ\Zc!`jcijZZc]d\ZgZ
idZ\Vc\heg^_hkgV\Zc#=^ZgkddgbdZi
jlZaZZckZgodZ`YdZc#O^ZYZ
É6VckgVV\GVc\hX]^``^c\VahaVcY"
\dZYÊ#D[YZÉL^_o^\^c\GVc\hX]^`"
`^c\VahaVcY\dZYÊ#

'+

KddglVVgYZckddg]^hidg^hX]Zd[
ZYjXVi^ZkZij^cZc
Ö :g`dbZc_VVga^_`hbZZgYVcilZZ"
Yj^oZcYWZodZ`Zgh
Ö =
 ZideZc\ZhiZaYZYZZakVc]Zi
aVcY\dZYkZg`ZZgi^cZZcgZYZa^_`Z
hiVVikVcdcYZg]djY
Ö 9
 Z`dhiZckVc]Zi^chiVcY]djYZc
o^_c]d\ZgYVcYZ^c`dbhiZcj^iYZ
idZ\Vc\h`VVgiZc

L^aijbZZg^c[dgbVi^Z47ZaYVc
bZi=ZiACK"Ad`Zi/
%-%%"''(((''delZg`YV\Zc
ijhhZc-#(%Zc&+#(%jjg#D[`^_`
delll#b^cack#ca$ad`Zi#
=^Zg`jcijdd`kZg`g^_\Zc/
Ö YZWgdX]jgZÉAVcY\dZYVah
cVijjghX]ddcÊ
Ö Y
 ZWgdX]jgZÉGVc\hX]^``^c\Vah
aVcY\dZY/ÓhXVaZ[VX^a^iZ^iZcÊ
Ö Y
 ZWgdX]jgZÉGVc\hX]^``^c\Vah
aVcY\dZY/lZg`WdZ`Ê
Ö Y
 ZÉ6VckgVV\GVc\hX]^``^c\Vah
aVcY\dZYÊ
Ö Y
 ZÉIdZa^X]i^c\W^_6VckgVV\GVc\"
hX]^``^c\VahaVcY\dZYÊ
Ö Y
 ZÉ7ZhX]g^_k^c\IZggZ^cZcZc
dehiVaaZcÊ
Ö ]
 ZiÉEaVckddgWZeaVci^c\Ê
Ö ]
 ZiÉEaVckddgcVijjgÊ
Ö Y
 ZÉKZg`aVg^c\dcil^``Za^c\
cVijjgiZggZ^cÊ
Ö Y
 ZÉ<ZoVbZca^_`ZkZg`aVg^c\W^_
6VckgVV\GVc\hX]^``^c\VahaVcY"
\dZYÊ
Ö Y
 ZÉL^_o^\^c\GVc\hX]^``^c\Vah
aVcY\dZYÊ

DkZg9^ZchiGZ\Za^c\Zc
9^ZchiGZ\Za^c\Zc^hdcYZgYZZakVc
]Zib^c^hiZg^ZkVcAVcYWdjl!CVijjg
ZcKdZYhZa`lVa^iZ^i#
9ZY^ZchikdZgigZ\Za^c\ZcZclZi"
iZckddg]Zib^c^hiZg^Zj^i!odVah/
Ö :
 J"gZ\Za^c\Zc!kZgdgYZc^c\ZcZc
kZgea^X]i^c\Zc
Ö YZ^YZci^ÓXVi^ZZcgZ\^higVi^ZkVc
eZgXZaZc!Y^ZgZcZcgZaVi^Zh
Ö kZg\jcc^c\ZcZcdci]Z[Óc\Zc
kddg]ZiaVcYZa^_`\ZW^ZY
Ö gZ\Za^c\ZcgdcY]ZibZhiWZaZ^Y
Ö cVi^dcVaZhjWh^Y^ZgZ\Za^c\Zc
Ö gZ\Za^c\ZcgdcY]ZieaViiZaVcYh
dcil^``Za^c\hWZaZ^Y
9^ZchiGZ\Za^c\Zc^hWZigd``ZcW^_
Xg^h^hWZhig^_Y^c\#Dd`lZg`io^_hiZZYh
kV`ZgkddgVcYZgZ
hZb^"dkZg]Z^Yhdg\Vc^hVi^Zh#
9ZoZWgdX]jgZ^h^c[dgbVi^Z[#J`jci
Zg\ZZcgZX]iZcVVcdciaZcZc#
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Begrippenlijst
A
Allure:
Imponerend, indrukwekkend.
B
Blauwe functies:
Functies die zijn toegespitst op water.
Broekbos:
Moerasbos op de afvoervlaktes van de
Utrechtse Heuvelrug, gekenmerkt door els, es
en wilg en bijna altijd ontgonnen tot grasland.
Buitenplaats:
Landhuis of kasteel met bijgebouwen en een
park of tuin.
C
Celtic fields:
Verkaveling van kleine, blokvormige akkertjes
uit de IJzertijd.
Cope-maten:
Stroken grond van 100 meter breed en 1250
meter lang.
D
Dekzandrug:

Een opgestoven hoogte van dekzand.
Diffuse landschap:
Landschap zonder vaste vorm, onbestemd.
E
Ecologische verbindingszone:
Een verbinding tussen natuurgebieden (met
nieuwe of herstelde natuur).
E.H.S. (Ecologische Hoofdstructuur):
Een samenhangend netwerk van bestaande
en nog te ontwikkelen belangrijke
natuurgebieden in Nederland.
Eng:
Typische Utrechtse benaming voor een es
Es:
Bemest land, dat door de eeuwenlange
bemesting van een combinatie van mest
(schapen, koeien) met heideplaggen, een
aanzienlijk reliëf in het landschap heeft doen
ontstaan.
Es- en brinkdorpen:
Dorptype op de zandgronden. De kern van
het dorp wordt gevormd door een groene
pleinvormige ruimte.
Extensiveringsgebied:
In een extensiveringsgebied is uitbreiding,

hervestiging of nieuwsvestiging van intensieve
veehouderij onmogelijk, of zal in het kader van
de reconstructie onmogelijk gemaakt worden.
De ligging van extensiveringsgebieden sluit
aan bij de kwetsbare bos- en natuurgebieden
F
Follies
Een folly (Engelse landschapsstijl) is
een nutteloos bouwwerk. Een bouwsel
met een grapje; een architectonische &
bouwtechnische contradictie. Iets tussen kunst
& onzin);
G
Geomorfologische patronen:
Het patroon van het landschap en de
processen die daarbij een rol spelen of hebben
gespeeld.
Geriefhoutbosjes:
Kleine bosjes, gelegen in een open
weidegebied en omgeven door een ringsloot,
die doorgaans niet veel groter zijn dan een
paar honderd vierkante meter. Het hout dient
(de) voor gebruiksvoorwerpen, afrasteringen
en bouwhout.
Gradiënt:
Een geleidelijke overgang tussen 2 gebieden
(bijv. bos en weiland).

Groene functies:
Functies die zijn toegespitst op natuurlijk
groen, bv. gras en landbouw.
Grondgebonden:
Niet te verplaatsen, aan de grond gebonden.
H
Habitattypen:
Type leefgebied of groeigebied van een
bepaald tyoe organisme.
Heideontginningenlandschap:
Landschap waar heide werd afgeplagd voor
het gebruik als ondergrond in schaapskooien
e.d.
K
Kampenlandschap:
Kleinschalig landschaptype dat is ontstaan
door agrarisch gebruik. Per boerderij ontstond
een kleine es (de kamp) door ophoging van het
land met mest, vermengd met heideplaggen.
Kettingbeding:
Bepaling in een koopcontract die moet worden
overgedragen op iedere volgende eigenaar.

Kwel:
Grondwater dat in de grond omhoog stijgt

en aan het maaiveld of in de watergangen
tevoorschijn komt. Afkomstig van dichtbij
(ondiepe of locale kwel) of ver weg (diepe of
regionale kwel) gelegen inzijgingsgebieden.

Het landbouwkundige systeem waarbij mest
door het grazen van schapen geconcentreerd
wordt in de zogenaamde potstal op een
ondergrond van heideplaggen.

L
Landbouwontwikkelingsgebied:
Dit zijn de gebieden met een overwegend
agrarische functie. Het accent komt hier wat
meer te liggen op de intensieve veehouderij.
Deze sector mag hier uitbreiden, hervestigen
en nieuwvestigen.

Privaatrechtelijke overeenkomst:
Een overeenkomst tussen twee partijen
(geen overheidsinstelling zijnde) welke alleen
rechtsgevolgen heeft voor de partijen bij die
overeenkomst.

Landgoed:
Een groot terrein van meerdere hectares, met
daarop een buitenplaats, landhuis, een grote
boerderij, kerk of kasteel, met een park, tuinen
en agrarische gronden.
Lintbebouwing:
Lang uitgestrekte bebouwing, veelal langs een
weg of een kanaal.
O
Oeverwal:
Een natuurlijke verhoging die ontstaat door
afzetting en erosie langs meanderende
rivieren.
P
Potstalsysteem:

R
Relicten:
Overblijfselen uit de historische tijden.
Ridderhofsteden:
De benaming in de provincie Utrecht voor een
erkend huis of kasteel met gronden van een
adellijk persoon, op basis waarvan deelname in
het bestuur (de Staten van Utrecht en speciaal
de stand van de Ridderschap) verleend wordt.
Rivierkom:
Een lager gelegen gebied ten opzichte van de
oeverwallen.

S
Sandr:
Een waaiervormig afzettingsgebied van

sedimenten dat door smeltwater voor een
gletsjerfront gevormd is.
Schaapsdriften:
Paden die zijn ontstaan door het hoeden van
schapen die naar en over de heidegebieden
werden gedreven.
Singel:
Beplantingsvorm van bomenrij(en) en/of hoge
struiken langs kavel of erfgrenzen.
Slagen landschap:
Een landschap met langgerekte
ontginningskavels tussen smalle
afwateringssloten. Vrijwel altijd grasland of
boomakkers.
Solitairen:
Individueel staande bomen.
Spreng:
Een door mensen gegraven of verlegde beek
met een natuurlijke waterbron..
Stedelijk uitloopgebied:
Multifunctionele gebruiksgebieden
in de stadsrandzones van de grotere
kernen. In deze gebieden is sprake van
een gevarieerde ruimtelijke structuur en
een eveneens gevarieerd (extensief en

intensief ) recreatief gebruik van de ruimte.
Stedelijke uitloopgebieden kunnen bestaan
uit parken, bos- en natuurgebieden,
landbouwgebieden, gebieden met
‘struinnatuur’, openluchtrecreatie gebieden en
landgoederen.
Streekplan:
Een document dat in Nederland beschrijft
wat er met de ruimte in (een deel van) een
provincie mag gebeuren. Zo staat er in het
streekplan onder meer waar steden en dorpen
kunnen groeien en waar ruimte is voor
landbouw, natuur en recreatie.
Stroomrug:
Hoger gelegen terrein waar vroeger een rivier
stroomde.
Stuifzandlandschap:
Landschap dat door verdroging of door
ingrepen van de mens voornamelijk bestaat uit
verstoven dekzand.
Stuwwal:
Een heuvel of richel die gevormd werd doordat
een gletsjer bodemmateriaal voor zich uit
stuwde.
T
T-boerderij of rivierendwarshuizen

Het woonhuis van de boerderij staat parallel
aan de doorgaande weg (de kop van de T). Het
schuurgedeelte is direct verbonden aan het
woonhuis en in de lengterichting gesitueerd
(de onderzijde van de T)
V
Verwevingsgebied:
Een gebied dat is gericht op de verweving
van landbouw, wonen en natuur. In een
verwevingsgebied is hervestiging of
uitbreiding van de intensieve veehouderij
mogelijk mits de ruimtelijke kwaliteit of
functies van het gebied zich daar niet tegen
verzetten.

